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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.
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SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.
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SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.
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SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.
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    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets
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KLANK
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In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
bors arm hart skerp

dwerg vark dans tent

 LEES

In ons dorp is daar ‘n vark wat kan dans. Die mense kom 
van ver af om die vark te sien wat kan dans. Daar is ‘n groot 
tent in die middel van die dorp. Die dwerg loop rond en 
vertel vir almal van die vark. Hulle verkoop ook heerlike, warm 
springmielies by die tent. As jy nie ‘n stoel in die tent kry nie, 
kan jy op ‘n klip sit om die vark te sien dans. Terwyl die mense 
na die vark kyk wat dans, kook ouma heerlike sop van vars 
groente. Die heerlike sop is vir na die vertoning. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. hulle verkoop ook heerlike warm springmielieshulle verkoop ook heerlike warm springmielies
2. 2. In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.In ons dorp is daar ‘n vark wat kan daans.
3. 3. na die vertoning Die sop heerlike is virna die vertoning Die sop heerlike is vir

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlike groente

KLANK
kas mat lap bak

plank warm slap krap

 LEES

Die krap het in die kas weggekruip. Hy kon nie uit die kas klim 
nie. Sy knypers sal aan die mat vashaak. Dit is ook lekker warm 
in die kas. Maar die vark wil niks weet van die krap in die kas 
nie. Hy sal ‘n gladde plank kry. Die krap kan dan teen die gladde 
plank afloop. Die vark wil die krap met ‘n slap riem vang. Hy wil 
heerlike sop kook van die krap. Arme krap moet eerder ‘n klip 
soek om agter weg te kruip. Wat as hy vir vark vertel van die 
heerlike groente wat agter in die kas is? Miskien sal vark dan 
van krap vergeet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kruip in die kas weg?Wie kruip in die kas weg?
    _____ kruip in die _____ weg.    _____ kruip in die _____ weg.
2. 2. Wat wil vark doen?Wat wil vark doen?
    Vark wil _____ sop kook van die _____.    Vark wil _____ sop kook van die _____.
3. 3. Waar moet krap liewer wegkruip?Waar moet krap liewer wegkruip?
    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.    Krap moet _____ ‘n klip wegkruip.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bakbak
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: warmwarm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
skoen sak smul skulp
asblik kaas bus osse

 LEES

Ek soek my een skoen. Dit is net weg. Ek weet nie of iemand dit in die 
asblik gegooi het nie. Waar kan my skoen wees? Ek gaan laat wees vir die 
bus as ek nie my skoen kry nie. Ek kan nie met een skoen dorp toe gaan 
nie. Ek kyk in die sak, ek kyk in die kas. Ek gaan agter die klip kyk. Ek kry 
die skoen nêrens nie. Wat gaan ek doen? Ek krap in die asblik, maar die 
skoen is weg. Ek wonder of krap nie my skoen gesteel het nie. Miskien 
wil hy in my skoen bly. Ek kyk agter my bed. Daar is my skoen! Krap lê 
heerlik warm in my skoen.

SKRYF

1. 1. Waarna soek ek?Waarna soek ek?
    Ek _____ na my _____.    Ek _____ na my _____.
2. 2. Wie slaap in my skoen?Wie slaap in my skoen?
        _____ slaap in my skoen._____ slaap in my skoen.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kaaskaas
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skoenskoen



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

klip gladde dorp heerlik groente

KLANK
kas mat lap bak

skoen sak smul skulp

LEES  

Ouma wil heerlike groente sop kook. Sy kul die mense in die 
dorp. Sy gooi net gladde klippe in die pot. Dan gooi sy water 
in die pot en sit dit op die vuur. Die mense van die dorp wil 
graag aan ouma se heerlike sop smul, maar hulle moet groente 
bring om in te sit. Vark wil ook van die heerlike sop hê. Hy bring 
heerlike uie. Die dwerg wil ook die sop proe. Hy bring heerlike 
wortels. Die ander mense van die dorp bring die res van die 
groente. Hulle ry almal met die bus na ouma se huis toe. Ons 
smul aan die heerlike groente sop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak die sop?Wie maak die sop?
    _____ maak die sop.    _____ maak die sop.
2. 2. Wat sit ouma in die pot?Wat sit ouma in die pot?
    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.    Ouma sit gladde _____ en _____ in die pot.
3. 3. Bring vark uie vir die sop?Bring vark uie vir die sop?
    _____, vark bring _____ vir die sop.    _____, vark bring _____ vir die sop.
4. 4. Hoe kom al die mense by ouma se huis?Hoe kom al die mense by ouma se huis?
    Die mense ry met die _____ na ouma toe.    Die mense ry met die _____ na ouma toe.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 wil heerlike groente sop kook
2. Vark wil ook van die heerlike sop he.
3. sop groente heerlike die aan sm-ul Ons



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.
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SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.
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SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.
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SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
jong skryf water baklei brief

KLANK
skoen sak smul skulp
kas mat lap bak

 LEES

In die kas is daar ‘n bak. Mamma vee die bak met ‘n lap af. Wat 
doen Mamma? Sy vee die bak met ‘n lap af. Sy gaan lekker kos 
in die bak maak. Ons gaan smul aan die kos. Sy gaan meel uit 
die sak haal en lekker brood bak. Ek sit op die mat voor die vuur 
en kyk hoe Mamma die brood bak. Ek sien daar is ‘n gat in my 
skoen. Hoe gaan ek die gat reg maak. Ek vra vir Pappa wat om 
te doen. Pappa vat ‘n stukkie lap en lap my skoen.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute regSkryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg
1. 1. wat doen Mammawat doen Mamma
2. 2. Sy gaan meel uit die sak hal.Sy gaan meel uit die sak hal.
3. 3. wat Pappa om te doen vra vir Ekwat Pappa om te doen vra vir Ek

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
tas tien tong teen
riet skoot eet praat

 LEES

As ons by die tafel sit en eet, praat ons met mekaar. Pappa 
vertel vir ons van die tien plae in Egipte. Mamma vertel van 
‘n jong seun by haar skool. Sy wil ‘n brief aan die seun se ma 
skryf. Hy baklei elke pouse met die kinders. Sy dink dit is omdat 
hy nie kos het om te eet nie. Hy drink net water elke pouse. 
Ouma sê dat sy môre ekstra brood in my tas sal sit. Ek moet 
dit vir die jong seun gee. Ek is bang om met die jong seun te 
praat. Miskien gaan hy met my ook baklei. Ek hoop hy sal die 
kos eet.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie sit almal aan die tafel?Wie sit almal aan die tafel?
    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.    Ek, ______, Mamma en ______ sit aan die tafel.
2. 2. Hoekom baklei die jong seun met almal?Hoekom baklei die jong seun met almal?
    Hy het nie _____ om te _____ nie.    Hy het nie _____ om te _____ nie.
3. 3. Wat gaan ouma doen?Wat gaan ouma doen?
    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.    _____ gaan ekstra kos in my _____ sit.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tientien
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: praatpraat

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
pas pen pik pos
aap sleep spook lappe

 LEES

Ons skryf ‘n brief met ‘n pen. Dit is lekker om met ‘n pen te kan skryf. 
Jy moet net nie foute maak nie. Jy kan nie die pen uitvee nie. Ons kan 
nou die brief vir Ouma pos. Sy sal wonder wie skryf vir haar. Is dit dalk 
‘n spook of is dit ‘n aap? Haha, ouma is so snaaks. Dit is ek wat die brief 
geskryf het. Die posman sleep die swaar sak met die briewe in. Hy moet 
dit in die posbusse pos. Ouma se hart gaan bly wees as sy die brief kry. 
Sy gaan trots wees dat ek die brief met ‘n pen kon skryf. Dit gaan ‘n 
heerlike verrassing wees.

SKRYF

1. 1. Waarmee skryf ek die brief?Waarmee skryf ek die brief?
    Ek _____ die brief met ‘n _____.    Ek _____ die brief met ‘n _____.
2. 2. Het die spook die brief geskryf?Het die spook die brief geskryf?
    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.    Nee, die _____ het nie die _____ geskryf nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: briefbrief
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: spookspook



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

jong skryf water baklei brief

KLANK
aap sleep spook lappe
riet skoot eet praat

LEES

 

Mari het besluit om ‘n brief ann die president te skryf oor die 
slegte water in Flint. In haar brief nooi sy die president om na 
haar dorp toe te kom om die probleem beter te kan verstaan. 
Sy het haar ma gevra om die brief te pos. “Jy weet dat die 
President elke dag baie briewe kry,” het Mari se ma haar 
gewaarsku. Mari het haar gevra om steeds die brief te stuur. 
Sy wou graag met die president oor die water praat. Mari wil 
nie baklei nie. Sy wil hê die president moet ‘n noodtoestand 
verklaar.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie skryf die brief?Wie skryf die brief?
    __    ________ skryf die __ skryf die ________..
2. 2. Aan wie skryf sy die brief?Aan wie skryf sy die brief?
    Sy __    Sy ________ ann die __ ann die ________..
3. 3. Wat is met Flint se fout?Wat is met Flint se fout?
    Flint se __    Flint se ________ is __ is _____.___.
4. 4. Hoe kan die president gehelp?Hoe kan die president gehelp?
    Hy kan ‘n __    Hy kan ‘n ________ verklaar. verklaar.
5. 5. Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:Skryf 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. jy weet dat die president elke dag baie briewe kry
2. Mari wil nie bakly nie.
3. Mari te skryf President besluit het om brief ‘n die aan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets
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2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
groot skop groter tussen pakkies

KLANK
riet skoot eet praat
pas pen pik pos

 LEES

Die groot pakkies daag by ons huis op. Dit het in die pos gekom. 
Wie sal vir ons pakkies pos? Dit kom uit ‘n ander dorp. My 
tannie het dit seker gepos. Ek maak die pakkies oop. Tussen al 
die papier is daar ‘n pop en ‘n nuwe groot bal. Ek skreeu so bly 
is ek. Ek gaan nou die bal skop. Waar kan ek die bal skop? Miskien 
in die tuin of miskien in die park. Ek stap verby Nomsa. Ek wil 
hê sy moet saam met my die bal kom skop.. Sy praat met 
Jabu. Jabu wil ook die bal kom skop.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. waar kan ek die bal skopwaar kan ek die bal skop
2. 2. Wie sal vir ons die pakie pos?Wie sal vir ons die pakie pos?
3. 3. kos eet Ek gou moet net mykos eet Ek gou moet net my

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag nek nul nog
been maan skoen troon

 LEES

In die nag skyn die maan helder deur my venster. Ek kan dit 
tussen die takke van die boom sien. Die maan lyk soos ‘n ronde 
bal. Ek wonder of ek die maan sal kan skop. Ek kan my tower 
skoen aantrek. Dit is groter as ‘n gewone skoen. Ek kan dalk 
die maan skop met my tower skoen. Ek dink my been sal ook 
langer moet wees as ek die maan wil skop. Die maan is hoog in 
die lug. Ek maak my oë toe en tel tot tien. Miskien is die maan 
dan nader. Dan sal ek die maan kan skop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat skyn tussen die takke in die nag?Wat skyn tussen die takke in die nag?
    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.    Die _____ skyn tussen die _____ in die nag.
2. 2. Waarmee kan ek die maan skop?Waarmee kan ek die maan skop?
    Ek kan die maan met my tower _____.    Ek kan die maan met my tower _____.
3. 3. Is my been lank genoeg om die maan te skop?Is my been lank genoeg om die maan te skop?
    _____, ek dink my been moet _____ wees.    _____, ek dink my been moet _____ wees.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: neknek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: troontroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
pop ook oog boom
doek oppas otter modder

 LEES

Zinhle het ‘n nuwe pop gekry. Die pop is groter as haar ander poppe. 
Sy sit onder die boom en speel met die groot pop. Sy sit vir die 
pop ‘n doek aan. Sy trek ook vir die pop ‘n rok aan. “Wie kan saam 
met my speel?” vra Zinhle. Sy wil nie alleen speel nie. Jabu kom 
verby. Hy het sokker in die park gespeel. Hy is vol modder. “Ek kan 
nie saam met jou speel nie.” se Jabu. “Ek is vol modder en gaan jou 
pop vuil maak!” Zinhle gee vir hom lappe om homself eers skoon te 
maak.

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n nuwe pop gekry?Wie het ‘n nuwe pop gekry?
    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.    _____ het ‘n nuwe _____ gekry.
2. 2. Wat sit sy vir die pop aan?Wat sit sy vir die pop aan?
    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.    Sy sit ‘n _____ vir die pop aan.
3. 3. Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.Soek 3 werkwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: doekdoek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: moddermodder



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

groot skop groter tussen pakkies

KLANK
nag oppas nek otter
nul ook been doek

LEES

 

Zweli neem sy nuwe bal buitentoe. Hy skop en skop die bal. Hy 
sit twee klippe neer as sy doelhok. Hy oefen om die bal tussen 
die klippe deur te skop. ‘n Paar dae later sit Zweli langs die veld 
en kyk hoe die ouer kinders sokker speel. Hy het baie geoefen. 
Een van die groter kinders kom na hom toe. Sy sê “Ek sien jou 
doelhok buite jou huis! Jy kan in ons span wees!”
Zweli staan op en stap na die veld, reg om saam met die groter 
kinders te speel. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie neem sy nuwe bal buitentoe?Wie neem sy nuwe bal buitentoe?
    _____ neem sy _____ bal buitentoe.    _____ neem sy _____ bal buitentoe.
2. 2. Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?Wat gebruik hy as ‘n doelhoek?
    Hy gebruik _____.    Hy gebruik _____.
3. 3. Hoekom oefen hy so hard?Hoekom oefen hy so hard?
    Hy wil saam met die _____ kinders speel.    Hy wil saam met die _____ kinders speel.
4. 4. Waar speel die groter kinders sokker?Waar speel die groter kinders sokker?
    Hulle speel in die _____.    Hulle speel in die _____.
5. 5. Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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.
6. Hy sit twee klipe neer as sy doelhok 
7. ek sien jou doelhok buite jou huis
8. veld die na stap en op staan Zweli



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
dans voete jonk besluit gewild

KLANK
nog maan skoen troon
oog boom modder pop

 LEES

My pop se naam is Zandile. Sy het een groen oog en een bruin 
oog. Ek dink die oom wat haar gemaak het, het ‘n fout gemaak. 
Dit maak nie saak nie. Ek is baie lief vir my pop. Ek het besluit 
om ‘n brief aan die oom te skryf om hom te vertel dat daar 
met my pop se oog fout is. Ek was baie verbaas toe daar ‘n 
pakkie by ons huis opdaag. Die oom het vir my ‘n nuwe pop 
gestuur! Ek wou dans van blydskap. Nou is Zandile die pop nie 
meer alleen nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. my pop se naam is zandilemy pop se naam is zandile
2. 2. Ek skryf vir die oom ‘n briev?Ek skryf vir die oom ‘n briev?
3. 3. gestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘ngestuur Die nuwe oom vir het my pop ‘n

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma moeg meer mooi

amper lamp arm damme

 LEES

My ma werk baie hard by die winkel in die dorp. Sy is moeg as 
sy in die aand by die huis kom. Sy het besluit om meer werk te 
doen sodat ek  danslesse kan neem. Ek is baie lief vir dans. Ek 
voel jammer vir my ma. Ek besluit om vir haar ‘n mooi lamp te 
koop. Dan kan sy in die aand rus en haar boek lees by die lamp. 
Ek het amper genoeg geld vir die lamp. Mamma sê ek is te jonk 
om my geld te gebruik vir die lamp. Ek hoef nog net ‘n paar 
rand te spaar dan sal ek genoeg geld hê.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom is mamma moeg?Hoekom is mamma moeg?
    Sy werk _____ in die _____.    Sy werk _____ in die _____.
2. 2. Waarmee gaan ek die lamp koop?Waarmee gaan ek die lamp koop?
    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.    Ek gaan die ____ met my eie _____ koop.
3. 3. Waarvoor is ek baie lief?Waarvoor is ek baie lief?
    Ek is baie _____ vir _____.    Ek is baie _____ vir _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: moegmoeg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: amperamper

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
dam dun dek dom
oond perd speld brood

 LEES

Wie weet hoe om brood te bak? Sandra voel dom. Sy weet nie 
hoe om ‘n broodjie te bak nie. Ek sal haar leer. Die oondjie moet 
eers lekker warm wees voordat ons kan begin bak. Gou-gou leer ek 
vir Sandra. Sy is baie trots op haar brood. Ons dek die tafel met 
‘n mooi tafeldoek. Sy sit die brood, botter en kaas op die tafel. 
Mamma is baie verras. “Sien Sandra, jy is nie te jonk om te leer 
bak nie.”  Die perdjie loer oor die agterdeur en ruik die lug. “Mmmm, 
ruik ek vars brood? Wie het dit gebak? “

SKRYF

1. 1. Hoekom voel Sandra dom?Hoekom voel Sandra dom?
    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.    Sy voel dom _____ sy nie _____ kan bak nie.
2. 2. Wat moet eers warm wees?Wat moet eers warm wees?
    Die _____ moet eers warm wees.    Die _____ moet eers warm wees.
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geldgeld
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: broodbrood



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dans voete jonk besluit gewild

KLANK
ma dam moeg dun

meer dek mooi dom

LEES

 

Lloyd het ‘n groot droom gehad. Hy het sy vriende daarvan 
vertel. “Ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers – dit 
maak nie saak hoe min geld hulle het nie.” Lloyd het begin om 
gratis dansklasse aan te bied vir jong mense wat daarvan hou 
om te dans. Dit het die jong mense gelukkig gemaak om te kon 
leer dans. Soos hy deur die dorp gegaan het, het hy sy oë oop 
gehou vir jong dansers om by die dansskool aan te sluit. Daar 
het meer en meer jong mense begin dans. Niemand was te jonk 
om te begin nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het ‘n droom gehad?Wie het ‘n droom gehad?
    _____ het ‘n _____ gehad.    _____ het ‘n _____ gehad.
2. 2. Wat was die droom?Wat was die droom?
    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.    Hy wou ‘n _____ van _____ bou.
3. 3. Hoeveel het die danslesse gekos?Hoeveel het die danslesse gekos?
    Die _____ was _____.    Die _____ was _____.
4. 4. Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?Waar het hy al die mense vir sy skool gevind?
    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.    Hy het sy ______ in die ______ oopgehou.
5. 5. Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Soek 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. dans begin meer jong en meer mense Daar het
2. ek wil ‘n generasie bou van uitmuntende dansers
3. Dit het die jonk mense gelukkig gemaak om te kon leer dans.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
amper geld lamp perd
arm damme speld brood

 LEES

Sono se ma gee vir hom geld om skyfies en ‘n appel na skool te 
koop. Sono is stout. Hy koop die skyfies voor skool. Hy gebruik al 
die geld vir skyfies. Dit is nie gesond om net skyfies te eet nie. 
Mamma het vir hom brood ingepak vir pouse. Sono het te veel 
skyfies geëet en is nie lus vir brood nie. Langs sy skool is ‘n veld. 
Daar loop ‘n perd in die veld. Sono gee sy brood vir die perd. Na 
skool is hy honger. Hy het niks om aan te peusel nie en nie meer 
geld om ‘n appel te koop nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. sono is stoutsono is stout
2. 2. Mamma gee vir hom gelt?Mamma gee vir hom gelt?
3. 3. veld ‘n is skool Langs syveld ‘n is skool Langs sy

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sit pit bid lip

dink blind slim glip

 LEES

Sono dink hy is baie slim om al sy geld op skyfies te mors. Nou 
het hy nie iets gesond om aan te peusel nie. Hy byt sy lip en 
dink hard. Wat kan hy nou doen? Hy het sy brood vir die perd 
gegee en al sy geld gebruik vir skyfies. Hy gaan sit op ‘n groot 
gladde klip en huil. Hy is so honger! Hoekom was hy tog so dom? 
Sono kyk op, hy ruik iets. Dit ruik heerlik. Mamma kook sop. 
Hy hardloop in die huis in. “Asseblief Mamma, mag ek van die 
gesonde sop kry? Ek is so honger!”



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Is Sono regtig baie slim?Is Sono regtig baie slim?
    _____, Sono is nie baie _____ nie.    _____, Sono is nie baie _____ nie.
2. 2. Waar gaan sit hy en huil?Waar gaan sit hy en huil?
    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.    Hy gaan sit op ‘n groot _____ en huil.
3. 3. Wat ruik Sono?Wat ruik Sono?
    Sono ruik Mamma se _____.    Sono ruik Mamma se _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dinkdink
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slimslim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
gom gat gluur geel

agter slag weg berg

 LEES

Agter die berg woon ‘n groot geel dwerg. Hy is nie ‘n gawe dwerg 
nie. Hy wil altyd baklei. Hy wil groter as die grootste dwerg wees. 
Hy bly in ‘n gat in die berg maar wil vir hom ‘n nuwe huis bou in die 
bome. Hy besluit om by die berg af te klim en in die dorp hout vir sy 
huis te koop. In die winkels gluur hy vir al die mense. Hulle hardloop 
weg as hulle die geel dwerg sien. Geel dwerg sien ‘n rak met skyfies. 
Wat is dit, wonder hy. Hy maak ‘n pakkie oop en begin peusel.

SKRYF

1. 1. Wie bly agter die berg?Wie bly agter die berg?
    Groot _____ bly agter die berg.    Groot _____ bly agter die berg.
2. 2. Is hy ‘n gawe dwerg?Is hy ‘n gawe dwerg?
    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.    _____, hy is nie ‘n _____ dwerg nie.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geelgeel
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: slagslag



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skyfies peusel hoekom gesond ruik

KLANK
sin gom pit gat
bid geel lip gluur

LEES
 

Lomusa se tannie Sophia kuier by hulle. Sy hou daarvan om vir 
Lomusa gesonde kos te gee om aan te peusel. Sy hou nie van 
skyfies nie. “Skyfies is nie gesond vir jong kinders nie.” sê tannie 
Sophia. Sy gee vir Lomusa klein droë vissies en eiers om by die 
skool aan te peusel. Die kinders  sê dit stink te veel. Lomusa voel 
skaam. “Tannie Sophia, ek wil nie meer die gesonde kos skool toe 
vat nie. Die kinders lag vir my.” Tannie Sophia maak ‘n plan. Hulle 
gaan pluk grondboontjies in die tuin. Nou is almal gelukkig.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat is Lomusa se tannie se naam?Wat is Lomusa se tannie se naam?
    Haar naam is Tannie _____.    Haar naam is Tannie _____.
2. 2. Noem twee gesonde happies wat sy vir.Noem twee gesonde happies wat sy vir.
    a) ______ b) _____    a) ______ b) _____
3. 3. Lomusa gee?Lomusa gee?
    Sy gee vir haar droë _____ en _____.    Sy gee vir haar droë _____ en _____.
4. 4. Hou Lomusa van die peuselhappies?Hou Lomusa van die peuselhappies?
    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.    Nee, sy _____ nie van die peuselhappies nie.
5. 5. Van watter peuselhappie hou Lomusa?Van watter peuselhappie hou Lomusa?
    Lomusa hou van _____.    Lomusa hou van _____.
6. 6. Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:Soek 3 werkwoorde uit die leestuk:
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. skyfies is nie gesond vir jong kinder nie 
2. tuin Hulle pluk gaan die in grondboontjies
3. Sy gee vir Lomusa klein droë visies en eiers.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
dink agter blind slag
weg glip berg slim

 LEES

Die slim dwerg wat ook agter die die berg woon lag vir Geel 
dwerg. Hy sal nooit sy eie huis kan bou nie. Wie gaan vir al die 
werk sorg? Geel dwerg is te lui. Slim dwerg weet ook dat 
Geel dwerg nie geld het om vir al die hout te betaal nie. Geel 
dwerg gaan skrik as hy sien hoeveel hy vir die hout moet 
betaal. Hy dink Geel dwerg is sommer laf. ‘n Gat in die berg is 
‘n goeie huis om in te bly. Dit is lekker warm en die wind sal nie 
jou huis uit die boom kan waai nie.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. wie gaan sorg vir al die werkwie gaan sorg vir al die werk
2. 2. Geel dwerg het nie gelt nie.Geel dwerg het nie gelt nie.
3. 3. ‘n huis goeie berg Gat die in is‘n huis goeie berg Gat die in is

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam ken kop klap
knop kwas kraak kuier

 LEES

Ek is baie opgewonde. Ouma en Oupa kom vir ons kuier. My 
voete wil net dans en my hande wil net klap. Ek het hulle drie 
maande laas gesien. Ons mag nie by mekaar gekuier het nie, 
want daar was ‘n virus in ons land. Die virus het ons laat skrik. 
Ek gaan nou my verf en ‘n kwas kry. Ek gaan vir Ouma en Oupa 
‘n kaartjie maak. Eers gaan ek dit met my potlood teken. Dan 
gaan ek dit verf. Mamma sê ek moet my hare was en mooi 
kam voor hulle kom.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie kom kuier?Wie kom kuier?
    _____ en Oupa kom _____.    _____ en Oupa kom _____.
2. 2. Hoekom is die kind so bly?Hoekom is die kind so bly?
    Hy het hulle _____ laas gesien.    Hy het hulle _____ laas gesien.
3. 3. Waarmee gaan hy verf?Waarmee gaan hy verf?
    Hy gaan _____ met ‘n _____.    Hy gaan _____ met ‘n _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: klipklip
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kuierkuier

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
sus buk dun brug
hulp musse drup sluk

 LEES

Ek weet Ouma gaan vir ons musse bring vir die koue. Sy brei al 
lank aan die musse. Sy wil sorg dat ons warm bly as ons terug 
gaan skool toe. Ek en my sus moet ver skool toe stap, oor ‘n 
brug en om ‘n berg. Ek wil graag terug skool toe gaan. Ek het 
‘n nuwe potlood gekry. My ouers het vir ons nuwe truie vir die 
koue gekoop. Dit was lekker om vir’n rukkie by die huis te bly. 
Nou moet ons terug skool toe. Ons moet weer begin leer. 

SKRYF

1. 1. Wat brei Ouma vir die kinders?Wat brei Ouma vir die kinders?
    Ouma brei _____ vir die kinders.    Ouma brei _____ vir die kinders.
2. 2. Oor wat moet hulle stap skool toe?Oor wat moet hulle stap skool toe?
    Hulle moet oor ‘n _____ stap.    Hulle moet oor ‘n _____ stap.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in dieSoek 3 byvoeglike naamwoorde in die
4. 4. leesstukleesstuk
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bukbuk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: drupdrup



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hoenders proteïne ekstra vars pamflette

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

LEES

 

Rhulani en Rudzani se ouma het baie hoenders wat eiers lê. Hulle 
lê baie eiers. Ouma weet nie wat om met al die eiers te doen 
nie. Sy maak ontbyt en bak koek. Daar is nogsteeds baie eiers 
oor. Eiers is baie goed vir jou. Dit is vol gesonde proteïne. Ouma 
besluit om van die eiers te verkoop. Hulle het pamflette gemaak 
en vir die mense gegee. Hulle het so die eiers geadverteer. Die 
mense het gou-gou na hulle huis begin kom om eiers te koop. 
Dakalo se ma het ook eiers kom koop.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie se ouma het baie hoenders?Wie se ouma het baie hoenders?
    _____ en _____ se ouma het baie eiers.    _____ en _____ se ouma het baie eiers.
2. 2. Wat maak ouma met al die eiers?Wat maak ouma met al die eiers?
    Sy maak _____ en bak _____.    Sy maak _____ en bak _____.
3. 3. Hoekom is eiers goed vir jou? Hoekom is eiers goed vir jou? 
    Eier is goed vir jou, want dit is _____.    Eier is goed vir jou, want dit is _____.
4. 4. Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?Watter plan maak ouma om van die eiers ontslae te raak?
    Ouma besluit om die _____ te _____.    Ouma besluit om die _____ te _____.
5. 5. Noem drie eiename in die storie.Noem drie eiename in die storie.
    a) _____ b) _____ c ) __    a) _____ b) _____ c ) ________

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. rhulani en rudzani se ouma het baie hoenders 
2. Hulle het pamflete gemaak.
3. gou-gou het mense Die kom begin huis hulle na



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
kam sus ken buk
kop dun klip brug

 LEES

Ek en my sus moet ons hare kom kam. Daar kom mense by 
ons kuier. Ons ken nie die mense nie. Ons ouers wil hê dat ons 
netjies moet lyk. Mamma gaan iets maak waaraan hulle kan 
peusel. Dit sal gesonde happies moet wees, want die mense 
eet net gesonde kos. Die ete wat Mamma maak ruik heerlik. 
“Ek hoop dit is nie klipsop nie!” se my sussie. Ek lag lekker vir 
haar. “Mamma sal nie klipsop maak nie.” Sy gaan vars groente 
kook en dalk ‘n stukkie vleis.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ons ken nie die mense nieons ken nie die mense nie
2. 2. Dit sal gesonde hapies moet wees.Dit sal gesonde hapies moet wees.
3. 3. haar Ek vir lekker haar haar Ek vir lekker haar 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
net hê hek mens
lepel weier emmer perd

 LEES

In die veld is ‘n perd. Hy weier om die kos wat Boer Dumi hom 
gee om te eet. Hy wil nie sy kos in ‘n emmer hê nie. Hy wil hê 
Boer Dumi moet hom met ‘n lepel voer. Dit is ‘n stoute perd. 
Hy stamp aan die hek elke keer as hy kos wil hê. Boer Dumi sorg 
mooi vir sy diere en wil nie hê die perd moet kwaad raak nie. 
Die ander diere is kwaad vir die perd. Hulle wil met hom baklei. 
Hoekom moet Boer Dumi hom met ‘n lepel voer? Die koei en 
die skaap eet uit die emmer.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. boer dumi voer die perd met ‘n lepel.boer dumi voer die perd met ‘n lepel.
2. 2. Dit is ‘n stoute pert.Dit is ‘n stoute pert.
3. 3. nie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wilnie emmer hê ‘n kos in nie sy Hy wil

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: emmeremmer
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: perdperd

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
lig lek los lap

lekker riller melk vertel

 LEES

Koei en skaap lag lekker vir die stoute perdjie. Hulle kry meer 
kossies as hy. Die emmer is groter as ‘n lepeltjie. Hy wil mos 
stout wees. Nou kry hy minder kos. Koei kry meer kossies. Nou 
kan hy meer melk vir Boer Dumi gee. Die kossies is lekker en die 
melk is lekker. Boer Dumi sorg vir die koei en die koei sorg vir 
melk. Ek lek my lippies af as ek aan die vars melk dink. Agter die 
skuur is skaap ook besig om lekker te eet. Wanneer Boer Dumi 
vir skaap moet slag, het hy ook lekker baie vleis.

SKRYF

1. 1. Wat gee die koei vir Boer Dumi?Wat gee die koei vir Boer Dumi?
    Die _____ gee vir hom _____.    Die _____ gee vir hom _____.
2. 2. Kry ons melk of vleis van die skaap af?Kry ons melk of vleis van die skaap af?
    Ons kry _____ van die _____ af..    Ons kry _____ van die _____ af..
3. 3. Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.Soek 3 verkleinwoorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leklek
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: melkmelk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

skrik betaal potlood ouers sorg

KLANK
nee lig pels lek
hek los mens lap

LEES

 

Zweli is bang. Hy hoor sy ouers is nie betaal nie. Daar was ‘n 
virus in ons land. Baie mense het nie meer werk gehad nie. 
Zweli wonder hoe sy ouers vir hulle gaan sorg. Hy moet ‘n nuwe 
potlood en ‘n trui vir die skool kry. Hoe gaan Mamma daarvoor 
betaal? By die skool moet sy ouers ook skoolfonds betaal. Hy 
hoor sy ma praat op die telefoon. Sy praat met sy pa. Hy skrik! 
Hy sien sy ma glimlag. Mamma roep vir Zweli kombuis toe. 
“Jou pa het gebel, hy is vandag betaal. Môre gaan ons vir jou ‘n 
potlood en ‘n trui koop.”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarom is Zweli bang??Waarom is Zweli bang??
    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.    Hy is _____, want sy  _____ het nie geld nie.
2. 2. Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?Wat is die twee dinge wat Zweli nodig het vir skool ?
    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.    Hy het ‘n _____ en ‘n _____ nodig vir skool.
3. 3. Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?Hoekom dink jy, is die mense nie betaal nie?
        Daar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meerDaar was ‘n _____ in ons land en mense het  nie meer
    _____ gehad nie.    _____ gehad nie.
4. 4. Met wie praat Mamma op die foon?Met wie praat Mamma op die foon?
    Mamma praat met ______.    Mamma praat met ______.
5. 5. Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:Bou drie nuwe woorde uit die leesstuk:
    Bv: ge + had = gehad    Bv: ge + had = gehad
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Baie mense het nie meer werk gehad 
2. môre gaan ons vir jou ‘n potlood en trui koop.
3. skool vir kry trui Hy ‘n moet



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
eet lekker eier riller

emmer melk perd lepel

 LEES

Thandi bly in Suid Afrika. Daar is ‘n virus in haar land. Die 
mense moet maskers dra. Hulle mag nie by ander mense gaan 
kuier nie. Sy mag nie meer op haar ma se skoot in die taxi sit 
nie. Sy skrik toe sy die mense met die maskers sien. Hulle lyk 
skrikkerig. Party mense het ‘n masker van ‘n sakdoek gemaak. 
Hulle was ook gereeld hulle hande. As jy in ‘n winkel instap, spuit 
hulle goed op jou hande. Dit hou jou hande skoon. Ons moet 
almal sorg dat ons nie die virus versprei nie. Dra jou masker en 
was jou hande.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. thandi bly in suid afrikathandi bly in suid afrika
2. 2. Mense was gereeld hulle hante.Mense was gereeld hulle hante.
3. 3. jou hou Dit skoon hande jou hou Dit skoon hande 

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal bek bog bid

brug gebou klub kombers

 LEES

Thandi moet vandag skool toe gaan. Sy is bang. Sy moet alleen 
in die taxi ry. Sy gaan haar masker dra. Sy gaan haar hande 
was. Sy hoop hulle kan darem met hulle bal speel. Sy loop tot 
by die hek. In die veld is ‘n perd. Miskien kan sy met die perd 
skool toe gaan. Sy sal ‘n masker vir die perd maak. Sy sal haar 
sakdoek gebruik. “Ek wonder wat my maats sal sê” lag sy. Dink 
jy dit is ‘n goeie idee om die perd in die gebou in te vat? Nee, 
ek dink nie so nie. Thandi is sommer laf.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen gaan Thandi vandag?Waaarheen gaan Thandi vandag?
    _________ moet vandag ______ toe gaan.    _________ moet vandag ______ toe gaan.
2. 2. Hoekom is sy bang?Hoekom is sy bang?
    Sy moet _____ in die taxi ry.    Sy moet _____ in die taxi ry.
3. 3. Waarom dink jy is Thandi laf?Waarom dink jy is Thandi laf?
    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.    Sy wil met ‘n _____ skool _____ ry.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: brugbrug
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: komberskombers

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
hek hand hulle hop

hemel huis hulp hemp

 LEES

Thandi is by die skool. Sy het haar masker aan. Haar hande is ook  gewas. 
Sy het ook ‘n skoon hemp aan. Almal het maskers aan. Party maskers 
is van lap gemaak en ander van plastiek. Hulle moet hulle maskers mooi 
oppas. Jy kan dit nie in die klas los nie. Elke pouse moet hulle weer hande 
was. Dit is nie lekker om die heeldag hande te was nie. Jou hande raak 
baie droog.  Thandi sê haar bo-lip is al seer van die masker. Dit skaaf teen 
haar lip. Ek dink ons sal aan die maskers moet gewoond raak.

SKRYF

1. 1. Wat dra hulle by die skool?Wat dra hulle by die skool?
    Hulle dra elkeen ‘n _____.    Hulle dra elkeen ‘n _____.
2. 2. Wie het maskers aan?Wie het maskers aan?
    _____ het maskers aan.    _____ het maskers aan.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: handhand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hemphemp



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

sakdoek masker spuit hande skoot

KLANK
bal hek bog hand
bek hop bid brug

LEES

 

Khanani se ma het vir haar ‘n nuwe masker gemaak. Almal in 
die taxi moet ‘n masker dra. Almal in die dorpie moet ‘n masker 
dra. Haar nuwe masker is van mooi rooi lap gemaak. Sy het nou 
‘n paar maskers. Die maskers moet elke dag gewas word. Haar 
lippies voel bietjie droog. Sy lek te veel aan haar lippies onder 
die maskers. “Nee, Khanani!” sê Mamma. “Jou lippe gaan baie 
seer word. Hou op om daaraan te lek!” By die hekkie waai sy vir 
haar ma. Sy gaan vandag alleen in die taxi skool toe. Daar is min 
kinders by die skool



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie maak ‘n nuwe masker?Wie maak ‘n nuwe masker?
    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.    Khanani se _____ maak ‘n nuwe _____.
2. 2. Hoekom maak sy nuwe maskers ?Hoekom maak sy nuwe maskers ?
    Al die _____ moet___teen die _____ dra.    Al die _____ moet___teen die _____ dra.
3. 3. Hoe lyk Khanani se masker?Hoe lyk Khanani se masker?
    Haar masker is van _____ gemaak.    Haar masker is van _____ gemaak.
4. 4. Waarom is haar lippe droog?Waarom is haar lippe droog?
    Khanani _____ haar _____.    Khanani _____ haar _____.
5. 5. Vind drie verkleinwoorde in die leesstukVind drie verkleinwoorde in die leesstuk
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. nee, Khanani sê Mamma 
2. Sy het nou ‘n paar maksers.
3. skool die by kinders min is Daar



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 9GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
hulle gebou huis hulp

kombers hemel hemp bid

 LEES

Vandag se storie gaan oor hoe ons maats hulle vakansies spandeer. 
Party van hulle gaan na ander plekke. Party van hulle bly by die huis. 
Partykeer is dit lekker om net by die huis te bly. Ek sit graag onder 
‘n kombers en lees ‘n storie. My boetie hou daarvan om te verf. 
Die eerste keer wat ons weg van die huis af was het ons see toe 
gegaan. Daar het ons in die sand gespeel en skulpe opgetel. Dit was 
ook lekker om weg te gaan met vakansie. Van my maats bly ook 
tuis maar ander gaan na hulle familie in ander provinsies.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Daar het ons skilpe opgetel.Daar het ons skilpe opgetel.
2. 2. ek hou daarvan om stories te leesek hou daarvan om stories te lees
3. 3. Van maats bly my tuis ook.Van maats bly my tuis ook.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy hy bly my

yster ryk rym yskas

 LEES

Dit was nog altyd my droom om met ‘n vliegtuig tna ‘n ander plek 
te vlieg. Amerika of Engeland of selfs Kaapstad. Dit sal die beste 
storie wees om te kan vertel hoe dit voel om te kan vlieg. My pa 
het gesê as ek eerste in my klas staan kan ons Kaapstad toe vlieg. 
Ek is so bly. Ek gaan hard werk en goeie punte kry. Ek gaan ook my 
sakgled spaar. Dan kan ek dit in die Kaap spandeer. Ek voel bietjie 
sleg omdat die kaartjies duur gaan wees. Ons yskas werk nie meer 
so lekker nie. Miskien moet Pappa eerder ‘n nuwe yskas koop.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waaarheen wil jy graag gaan?Waaarheen wil jy graag gaan?
    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.    Ek sal graag ____ of _____ of _____ toe wil gaan.
2. 2. Waarmee wil jy die reis aanpak?Waarmee wil jy die reis aanpak?
    Ek wil graag _____.    Ek wil graag _____.
3. 3. Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?Wat gaan jy met jou geld maak in die Kaap?
    Ek gaan my geld _____.    Ek gaan my geld _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: ysteryster
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: yskasyskas

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
rot rak rem rus
trok vrot motor aarbei

 LEES

Ons het met een lang vakansie Durban toe gery. Ons het agter ‘n 
groot trok gery. Die heelpad het Mamma gesê sy ruik iets wat vrot 
is. Die groot trok het skielik gestop. Pappa moes die rem trap sodat 
hy ook kon stop. Ons het uitgeklim om te sien wat is fout met die 
trok. Op die trok was kasssies vol rooi aarbeie. Naby die trok het 
ons almal die vrot reuk geruik. Dit was van die aarbeie wat in die 
son vrot geraak het. Die bestuurder het nie gesien dat die lap wat 
oor die aarbeie was afgewaai het nie.  

SKRYF

1. 1. Waarheen is hulle oppad?Waarheen is hulle oppad?
    Hulle is _____ toe.    Hulle is _____ toe.
2. 2. 2. Wat het voor hulle gery?2. Wat het voor hulle gery?
    ‘n _____ het voor hulle gery.    ‘n _____ het voor hulle gery.
3. 3. 3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.3. Soek 3 beskywende woorde in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: motor motor 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: rotrot



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

vakansie hallo eerste storie spandeer

KLANK
sy rok hy rot
bly rem yster rus

LEES

 

Zweli het die vakansie by die huis gebly. Sy maats het almal  
weggegaan. Zweli voel skaam. Hy wil nie hê sy maats moet 
weet hy was net by die huis nie.  Mnr Maboy sê vir Zweli dat 
hy ook by die huis gebly het. Zweli voel beter en luister na al 
sy maats se stories oor hulle vakansies. Hy is nou bly dat hy by 
die huis was, want hulle kon soveel dinge doen. Hy het vir Pappa 
gehelp om die mure te verf. Mamma het vir hulle stories gelees 
terwyl hulle lekker warm onder die kombers gelê het. 
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het by die huis gebly in die vakansie?Wie het by die huis gebly in die vakansie?
    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.    _____ en Mnr _____ het by die huis gebly.
2. 2. Wat het hy saam met Pappa gedoen ?Wat het hy saam met Pappa gedoen ?
    Hulle het die _____.    Hulle het die _____.
3. 3. Hoekom was Zweli skaam?Hoekom was Zweli skaam?
        Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ Hy wou nie hê sy _____ moes weet dat hy nie _____ 
    was nie.    was nie.
4. 4. Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.Waar of Onwaar. Ouma het vir hulle stories gelees.
    _____, _____ het vir hulle gelees    _____, _____ het vir hulle gelees
5. 5. Soek 3 verlede tyd woorde in die storieSoek 3 verlede tyd woorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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 sin in jou boek. Maak die fout reg:
1. Hy het gehelp om die mure te ferv. 
2. mnr maboy sê vir zweli dat hy ook by die huis gebly het
3. het die by vakansie huis Zweli gebly die
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.
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Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld



–––––– 3  3 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu



–––––– 1  1 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 10GRAAD 2 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
kas smul tien aap

doek meer dom blind

 LEES

Mashudu is vandag tien jaar oud. Hy het geskenke van al sy 
maats gekry. Een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag 
wou hê. Daar is bladsy na bladsy mooi prente oor die Sewe 
Wonders van die wêreld. Mashudu weet hy is nog te jonk om 
te gaan toer maar eendag wil hy graag al die mooi plekke in 
die wêreld besoek. Hy bêre sy boek in die kas en wag vir Pappa 
om by die huis te kom sodat hulle dit saam kan lees. Die maats 
gaan nou eers smul aan die lekker koek wat Mamma gebak het.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. Vandag is Mahudu tein jaar oud.Vandag is Mahudu tein jaar oud.
2. 2. een geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hêeen geskenk was ‘n boek wat hy baie graag wou hê
3. 3. smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.smul eers nou gaan Die Maats die aan koek.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
agter knoop lekker geboue

kombers hemel motor arm

 LEES

Ek wonder watter een van die Sewe Wonders is Mashudu se 
gunsteling. Dit moet lekker wees om deur die boek te blaai en 
oor al die plekke te lees. Ek sien al hoe sit hy en Pappa onder die 
kombers en deur die boek lees. Ek het ook al van die prente ge-
sien en kon my aan al die mooi geboue wat daar in die wêreld 
is verkyk. My voete jeuk ook om deur die wêreld te reis. Ek sal 
‘n arm en ‘n been gee om dit te kan doen.
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SKRYF

1. 1. Wat wonder jy oor?Wat wonder jy oor?
    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.    Oor watter een van die _____ Mashudu gaan kies.
2. 2. Onder wat sit Mashudu en Pappa?Onder wat sit Mashudu en Pappa?
    Hulle sit onder ‘n _____.    Hulle sit onder ‘n _____.
3. 3. Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?Waar het jy die prente van die mooi geboue gesien?
    Ek het die _____ in _____ gesien.    Ek het die _____ in _____ gesien.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: knoopknoop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: motormotor

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
dans mooi skulp dink
bal ken geld musse

 LEES

Mashudu was nog nooit by die see nie. Hy sien prente van die see 
en die strand in sy nuwe boek. Daar is pragtige skulpe op die strand. 
Hy dink hy wil graag die strand ook besoek. Hulle ken mense wat 
naby die see woon.  Hy kan met sy emmer na die strand toe stap 
en gaan skulpe optel. Miskien kan hy vir Mamma ‘n mooi halsnoer 
van klein skulpies maak. Hy kan ook met sy bal op die strand speel. 
Miskien sal Pappa vir hom geld gee, dan kan hy ook roomys koop. 

SKRYF

1. 1. Waarheen wil Mashudu ook gaan?Waarheen wil Mashudu ook gaan?
    Hy wil _____ ook gaan.    Hy wil _____ ook gaan.
2. 2. Wat gaan hy by die see optel?Wat gaan hy by die see optel?
    Hy wil gaan _____.    Hy wil gaan _____.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: geld geld 
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: geldgeld
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

besluit wonders graagste wêreld bladsy

KLANK
asblik riet lappe been
slag drup riller trok

LEES

 

Na aandete gaan sit Mashudu en sy pa op die bank. Hulle gaan 
nou na die nuwe boek kyk wat Mashudu vir sy verjaarsdag 
gekry het. Die boek is bietjie moeilik vir Mashudu om te lees en 
Pappa gaan hom help. Hulle kyk na die eerste bladsy en gesels 
eers oor die prent. “Wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu?” 
vra Pappa. Mashudu kyk en kyk. Daar is ‘n prent van ‘n baie 
groot muur. “Sjoe, die muur is mooi!” sê Mashudu. Dit was ‘n 
prent van Die Groot Muur van China. Pappa lees vir hom al die 
inligting oor die muur en Mashudu luister met groot oë. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 2 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.

SKRYF

1. 1. Wie het op die bank gaan sit?Wie het op die bank gaan sit?
    _____ en _____ het op die bank gaan sit.    _____ en _____ het op die bank gaan sit.
2. 2. Wat het hulle gedoen?Wat het hulle gedoen?
    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.    Hulle het saam na die _____ se nuwe _____ gekyk.
3. 3. Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?Hoekom moes Pappa vir Mashudu dit lees?
    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.    Die boek is _____ vir Mashudu om te _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.Waar of Onwaar. Hulle het eers na ‘n prent gekyk.
    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.    _____, hulle het eers na ‘n prent gekyk.
5. 5. Soek 3 werkwoorde in die storieSoek 3 werkwoorde in die storie
    a) _____ b) _____ c ) _____    a) _____ b) _____ c ) _____

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. Papa lees die storie. 
2. China Muur van Groot die van prent ‘n was Dit
3. wat sien jy alles in hierdie prent, Mashudu
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