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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.
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SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai
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DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.
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SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.
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Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.
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SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.
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Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.
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SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.
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Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.
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SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.
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Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.
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Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
kraak smul tien hemel
soet meer aarbeie blind

 LEES

Die twee vriende sit onder die boom. Hulle gaan smul aan die 
heerlike soet aarbeie. Elkeen het tien aarbeie. Hulle wil dit graag 
met iemand deel. Dit is nou pouse. Al die kinders is buite. Hulle sal 
dit deel met die seun wat alleen sit. Hulle voel jammer vir hom. Die 
drie seuns smul nou aan die tien aarbeie. Die vars aarbeie kraak in 
hulle monde. Dit is heerlik soet. Hulle wens daar is meer aarbeie. 
Hulle is nou jammer die aarbeie is op. Hulle sal vanmiddag meer 
arbeie moet gaan soek. Hulle sal iemand in die dorp vra waar om 
soet aarbeie te kry.

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. Die twee vrinde sit onder die boom.Die twee vrinde sit onder die boom.
2. 2. hulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soekhulle sal vanmiddag meer arbeie moet gaan soek
3. 3. monde kraak aarbeie vars Die monde in hullemonde kraak aarbeie vars Die monde in hulle

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
tooi nooi kooi vlooi
rooi strooi plooi ooi

 LEES

Onder die kooi is daar iets. Ek wonder wat dit kan wees? Die bed is 
van strooi gemaak. Kan dit ‘n stukkie strooi wee swat daar lê? Ek 
gaan op my knieë. Genade! Nee, dit is nie ‘n stukkie strooi nie. Dit is 
‘n vlooi! Die vlooi kyk met sy rooi oë na my. Hy lyk baie alleen. Ek is 
glad nie bang nie. Daar is ‘n hopie strooi in die hoek van die kamer. 
Ek gaan hom nooi om liewer op die strooi te kom lê. Die rooi oog 
vlooi lyk bly. Nou kan hy warm op sy eie strooi lê en ek kan op my 
kooi lê. Nou is hy nie meer alleen onder die kooi nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat sien jy onder die kooi?Wat sien jy onder die kooi?
    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.    Ek sien ‘n _____ met _____ oë.
2. 2. Dink jy die vlooi is bang of alleen?Dink jy die vlooi is bang of alleen?
    Ek din die _____ is _____.    Ek din die _____ is _____.
3. 3. Wie slap nou op die strooi?Wie slap nou op die strooi?
    Die _____ slap op die _____.    Die _____ slap op die _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: vlooivlooi
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: plooiplooi

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
laai taai swaai kraai

draai lawaai Meraai fraai

 LEES

Meraai is my beste maat. Ons sit elke pouse saam onder die 
klimraam. Die ander kinders lawaai te veel op die speelgrond. Meraai 
gee vir my ‘n taai toffie. Ek kou en kou en kou. Die toffie is baie taai. 
Meraai sê sy gaan solank swaai. Ek kou nog aan die taai toffie. Ag 
nee! Daar breek my tand. Die toffie was te taai. Meraai gaan roep 
vir iemand om my te kom help. Ek sit nou alleen onder die kilmraam. 
Meraai voel baie jammer vir my. Juffrou bring vir my water. Sy is 
ook jammer en bel vir mamma. 

SKRYF

1. 1. Wie is Meraai?Wie is Meraai?
    _____ is my beste _____.    _____ is my beste _____.
2. 2. Waaraan kou en kou die meisies?Waaraan kou en kou die meisies?
   Hulle _____ aan _____.   Hulle _____ 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: taaitaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: lawaailawaai



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

onder alleen pouses iemand jammer

KLANK
draai lawaai Meraai fraai
tooi nooi kooi vlooi

LEES

 

Toe Khumo die aand in die bed lê, dink hy aan toe hy net met 
skool begin het, voor hy sy vriende geken het. Hy dink daaraan, 
toe hy alleen tydens pouses gesit het, Hy het gehoop dat 
iemand by hom kom sit. “Miskien hoef ek nie vir Thomas te nooi 
nie,” dink Khumo, “maar ek wil.” Die volgende dag, sit Khumo 
by Bonga en Bantu. Hulle sien hoe Thomas op sy eie sit. “Ek dink 
ons moet kyk of Thomas by ons wil sit,” sê Khumo.  “Ek dink hy 
is alleen,” sê Khumo. “Ek voel jammer vir hom.” Die seuns roep 
vir Thomas.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 in sy bed gelê?Wie het in sy bed gelê?
    _____ het in sy bed gelê.    _____ het in sy bed gelê.
2. 2. Waaroor het hy gedink?Waaroor het hy gedink?
    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.    Hy het _____ aan die tyd wat hy ook _____ was.
3. 3. Wat is sy twee maats se naam?Wat is sy twee maats se naam?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
4. 4. Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.Waar of Onwaar. Bantu is die seun wat alleen sit.
    _____, dit is _____ wat alleen sit.    _____, dit is _____ wat alleen sit.
5. 5. Soek 3 meervoude in die storieSoek 3 meervoude 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. Thomas sit aleen elke pouse. 
2. bonga en bantu is my maats.
3. voel jammer Ek hom vir.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
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rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.
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Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
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is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
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1. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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gevat het?gevat het?
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4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
5. 5. Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandige naamwoorde uit die leestuk:
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2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
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is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
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water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 
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1. 1. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.
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HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
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4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
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2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
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kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
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KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu
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Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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eeufees eeu meeu spreeu
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.
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1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES
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Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 
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3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.
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Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.
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Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
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HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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eeufees eeu meeu spreeu
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Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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LEES Lees die  en  woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.
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1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk
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Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Maandag Aktiwiteit 1.Maandag Aktiwiteit 1.
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Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
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HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu
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Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu
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Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES Lees die  en  woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
rooi strooi plooi ooi
laai taai swaai kraai

 LEES

Ons het ‘n parkie by ons skool. Daar is ‘n rooi swaai in die parkie. 
Die kinders stry altyd oor die rooi swaai. Wie mag eerste op die 
swaai swaai? Iemand moet ‘n klippie in sy hand hou en dan moet 
jy ‘n hand kies. Die kind wat die regte hand kies mag eerste swaai. 
Elke pouse is kry een kind kans om op die rooi swaai te swaai. Die 
rooi swaai kan baie hoog swaai. Die kinders kraai van plesier. Dit is 
die kinders se gunsteling swaai. Partykeer vergeet hulle om hulle 
broodjies te eet. Al wat hulle wil doen is swaai, swaai en swaai. 

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. al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai al wat hulle wil doen is swaai swaai en swaai 
2. 2. Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.Die kint wat die regte hand kies mag eerste swaai.
3. 3. hoog baie Die swaai rooi kan swaai.hoog baie Die swaai rooi kan swaai.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
eeufees eeu meeu spreeu

 LEES

Die leeu en die meeu is twee diere wat baie kan lawaai. Hulle 
is altyd aan die stry wie die hardste kan lawaai. Die leeu b-r-
u-l kliphard en die meeu s-k-r-e-e-u ekstra hard. Die spreeu 
kom verby en lag vir die twee wat so lawaai. “Ag nee wat!” 
sê sy. “Ek kan baie harder as dit lawaai!” Het jy al gehoor hoe 
hard kan ‘n spreeu skreeu? Veral as sy dink iemand wil haar      
kleintjies seermaak. Die spreeu begin om te skreeu en die diere 
druk almal hulle ore toe. Hulle het nie geweet ‘n spreeu kan so 
hard skreeu nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter drie diere maak ‘n lawaai?Watter drie diere maak ‘n lawaai?
    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.    Die _____, _____ en die _____ maak ‘n lawaai.
2. 2. Wie lawaai die hardste?Wie lawaai die hardste?
     Die _____ lawaai die _____.     Die _____ lawaai die _____.
3. 3. Hoekom skreeu die spreeu so hard?Hoekom skreeu die spreeu so hard?
     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.     Sy is bang _____ maak haar kleintjies _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: leeuleeu
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eeueeu

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
groei broei koei boei
bloei vloei stoei gloei

 LEES

Onder op die plaas is ‘n koei. ‘n Koei loei, dit is die geluid wat ‘n 
koei maak. Hy loop waar die mielies groei. Langs die veld vloei ‘n 
stroompie. Die koei is baie gelukkig, hy het mielies om te eet en 
water om te drink. Onder die groot boom op die plaas broei die 
hennetjie ook op haar nes. Al die diere is gelukkig op die plaas. Dit is 
hulle gunsteling plek om te woon. Nou en dan vlieg die kraai ‘n draai 
oor die plaas. Hy vlieg alleen en wil graag met die ander diere maats 
maak. Dalk sal hennetjie vir kraai op haar nes laat broei.

SKRYF

1. 1. Hoeveel diere is op die plaas?Hoeveel diere is op die plaas?
    Daar is _____ op die plaas.    Daar is _____ op die plaas.
2. 2. Wat groei op die plaas?Wat groei op die plaas?
    Daar groei _____ op die plaas.    Daar groei _____ op die plaas.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: bloeibloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stoeistoei



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

gunsteling middagete broodjie ekstra kosblik

KLANK
eeufees eeu meeu spreeu

bloei vloei stoei gloei

LEES

 

Matuma se ma roep hom. “Matuma, ek moet met jou praat, 
kom sit hier,” sê sy ma. “Agge nee, sy gaan met my raas omdat 
ek te veel toebroodjies geëet het!” dink hy. “Ek weet nou 
hoekom jy vir ekstra toebroodjies gevra het,” sy ma glimlag, 
“maar hoekom het jy my nie net vertel nie?” “Ek het Ntsako 
belowe dat ek niemand sal vertel dat hy nie kos by die huis het 
nie,” sê Matuma. “Dit was baie bedagsaam van jou, Matuma. Ek 
is trots op jou!” Die volgende dag het Mamma nog ‘n kosblik met 
broodjies ingepak. Dalk is daar ‘n ander maatjie wat nie kos het 
nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies Dink jy Matuma se ma was kwaad omdat hy ekstra broodjies 
gevat het?gevat het?

    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.    _____, ek dink nie sy was kwaad nie.
2. 2. Vir wie het Matuma die broodjies geneem?Vir wie het Matuma die broodjies geneem?
    Matuma het dit vir _____ geneem.    Matuma het dit vir _____ geneem.
3. 3. Wat beteken bedagsaam?Wat beteken bedagsaam?
    Bedagsaam beteken om _____ te wees.    Bedagsaam beteken om _____ te wees.
4. 4. Waarin sit mamma die volgende dag die brood?Waarin sit mamma die volgende dag die brood?
    Sy sit dit in ‘n _____.    Sy sit dit in ‘n _____.
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. mokgadi ek moet met jou praat kom sit hier
2. Dit was baie bidagsaam van jou.
3. nie het kos nie wat maatjie ander ‘n daar is Dalk



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
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HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.



–––––– 2  2 ––––––
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 3GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.
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Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.
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SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
spreeu sneeu leeu skreeu
groei broei koei boei

 LEES

Die spreeu, die leeu en die koei loop in die pad. Die pad is vol 
sneeu. Almal kyk na hulle. Dit is snaaks om die drie saam te sien 
loop. Die koei is nie bang vir die leeu nie. Die leeu is nie bang vir 
die spreeu nie. Hulle soek ‘n boom vir die spreeu. Sy moet ‘n nes 
maak want sy wil begin broei. Sy kan nie haar nes in die sneeu 
maak nie. Dit is te koud. Hulle soek ‘n hoë boom. Sy kan haar nes 
in die hoë boom maak.Die leeu en die koei sal onder die boom 
bly. Hulle sal die spreeu se nes oppas.

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. die spreeu die leeu en die koei loop in die paddie spreeu die leeu en die koei loop in die pad
2. 2. Leeu is nie bnag vir spreeu nie.Leeu is nie bnag vir spreeu nie.
3. 3. Hulle vir spreeu soek boom ‘n.Hulle vir spreeu soek boom ‘n.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kruip krap kreun krop
kroon kreef kriek krom

 LEES

Ons lees vandag weer van drie diere, die krap, die kreef en die 
kriek. Die diere het meer as vier bene. Hierdie drie diere is nie 
baie mooi nie. Hulle maak mense bang as hulle na hulle kyk. Die 
vinnigste een van die drie is seker die kriek. Hy kan spring en 
vinnig hardloop. Die kreef met sy krom stert loop skeef - skeef. 
Die krap kruip ook stadig in die sand rond. Kriek maak eendag 
sy been seer. Hy kreun van die pyn. Die krap en die kreef lag 
vir hom. Hy kan nie sê watter been is seer nie. Hy het te veel 
bene.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Van watter drie diere lees ons hier?Van watter drie diere lees ons hier?
    Ons lees van die _____, _____ en die _____.    Ons lees van die _____, _____ en die _____.
2. 2. Wie dink jy is die vinnigste van die drie?Wie dink jy is die vinnigste van die drie?
    Ek dink die _____ is die _____.    Ek dink die _____ is die _____.
3. 3. Hoekom loop die kreef so stadig?Hoekom loop die kreef so stadig?
    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.    Die kreef loop stadig want hy loop _____ - _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kropkrop
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kroonkroon

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
knoei kneus knop knor
knaap kners knoop knuppel

 LEES

Die stoute knaap sluip in die donker straat rond. Hy soek vir 
moeilikheid. Hy wil iemand se armband steel. Die polisieman loop 
met sy knuppel rond. As hy die knaap sien, gaan hy hom weg jaag. 
Sy hond loop saam met hom. Die hond knor. Die polisieman sien die 
stoute knaap. Hy slaan hom op sy kop met die knuppel. Die knaap 
kners op sy tande. Sy kop is nou seer. Daar is ‘n knop op sy kop. Die 
knaap is nou bang. Die hond hou aan om te knor. Hy gaan liewer nie 
meer die armband steel nie. 

SKRYF

1. 1. Waar sluip die stoute knaap rond?Waar sluip die stoute knaap rond?
    Hy _____ in die donker _____ rond.    Hy _____ in die donker _____ rond.
2. 2. Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?Wie loop met ‘n knuppel en ‘n hond?
    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.    Die _____ loop met sy _____ en sy hond.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: knoeiknoei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

armband myne verloor gekry bewonder

KLANK
kroon kreef kriek krom
knaap kners knoop knuppel

LEES

 

Op ‘n dag tydens pouse sit Zandile saam met Geeta en 
Sindiswa. “Ek het my gunsteling armband die naweek verloor. 
Dit was blou en het geskitter,” sê Geeta. Zandile dink aan 
die skitterende blou armband in haar laai. Sy het dit die hele 
naweek bewonder. “Ek het dit gekry. Dit is nou myne!” dink 
Zandile. Sy bly stil oor die armband wat sy opgetel het. Na skool 
neem sy weer die armband uit die laai. Sy bewonder weer die 
mooi blou stene. Maar dan dink Zandile aan Geeta se hartseer 
gesig tydens pouse. Sy haal die armband af en sit dit in haar 
sak. Ek wonder wat sy nou gaan doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is Zandile se maats?Wie is Zandile se maats?
    _____ en _____ is Zandile se maats.    _____ en _____ is Zandile se maats.
2. 2. Wat het Zandile opgetel?Wat het Zandile opgetel?
    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.    Sy het ‘n _____ skitterende _____ opgetel.
3. 3. Waar het sy die armband gebêre?Waar het sy die armband gebêre?
    Sy het die armband in die _____ gebêre.    Sy het die armband in die _____ gebêre.
4. 4. Dink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband veDink jy Zandile het sleg gevoel dat Geeta haar armband ve
    loor het?    loor het?
    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.    _____, want sy het aan Geeta se hartseer gesig gedink.
5. 5. Skryf 3 byvoeglike naamwoorde uit die leestuk:Skryf 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. ek het my gunsteling armband die naweek verloor sê geeta
2. Na skool neem sy die aremband uit die laai.
3. Sy sak neem af sit en die armband dit haar in



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.
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Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.
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Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.
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Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.
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Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.
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Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
kruip krap kreun krop
knoei kneus knop knor

 LEES

Wie kruip daar in die bos weg? Is dit die stoute knaap? Wat wil hy 
nou weer doen? Die trop beeste wei in die veld. Dit is vroeg in die 
oggend. Die stoute knaap bewonder die mooi vet beeste. Hy kruip 
nader aan die trop beeste. Die dorpenaars het almal gewaarsku 
teen die stout knaap. Hulle weet hy knoei al weer aan ‘n skelm 
plan.  Hulle gaan ekstra versigtig wees met hulle beeste. Die beeste 
sal nooit alleen in die veld wees nie. Hulle het elkeen ‘n veldwagter 
aangestel. Hulle gaan die stout knaap kul. Hy kan maar probeer om 
die beeste te vang. Hulle is reg vir hom!

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 kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaapwie kruip daar in die bos weg is dit die stoute knaap
2. 2. Hy kryp nader aan die trop beeste.Hy kryp nader aan die trop beeste.
3. 3. beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.beeste Die veld wees sal nie die nooit alleen in.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
pluis pleeg plas pluim

 LEES

Op Boer Zandile se plaas is dit vroeg in die oggend. Die trop beeste 
is al oppad veld toe. Boer Zandile eet sy ontbyt en dink aan die die 
stuk grond wat hy vandag moet ploeg. Die plaas is groot en hy wil 
lekker groente plant vir die dorpenaars. Sy vrou pak vir hom ‘n kos-
blik met ekstra toebroodjies. Hy gaan heeldag moet ploeg. Soos hy 
stap sien hy elke nou en dan ‘n plas water. “Mmmm, dit lyk vir my 
dit het gisteraand gereën” dink die boer. Hy is bly dit het gereën. 
Die reën sal goed wees vir die saad wat hy vandag gaan plant.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?Hoe weet ons dat dit vroeg in die oggend is op die plaas?
    Die _____ is oppad veld toe.    Die _____ is oppad veld toe.
2. 2. Wat gaan die boer vandag doen?Wat gaan die boer vandag doen?
     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.     Hy gaan die veld _____ en die sade _____.
3. 3. Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?Dink jy ook dat dit die vorige aand gereën het?
     _____, want daar is plasse _____ oral.     _____, want daar is plasse _____ oral.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: pluispluis
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pluimpluim

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
proe pruik praat pret
prooi preek pragtig prut

 LEES

Die son sit al hoog en die dag is pragtig. Die beeste wei al in die veld 
en die proe-proe aan die heerlike soet gras. Dit gaan ‘n besige dag 
op die plaas wees en Boer Zandile praat met sy werkers. “Vandag 
gaan ons die stuk grond by die rivier ploeg” sê hy. Hy vertel ook vir 
hulle van die leeu wat in die veld rondloop. Hulle moet op die uitkyk 
wees vir die leeu. Die beeste en die werkers is ‘n lekker prooi vir die 
leeu. Almal is nou versigtig. Hulle doen hulle werk en hou ‘n oog oor 
die beeste. Vir middagete prut daar groot potte pap op die kole. 

SKRYF

1. 1. Wat doen die beeste?Wat doen die beeste?
    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.    Hulle _____ - _____ aan die groen _____.
2. 2. Met wie praat Boer Zandile?Met wie praat Boer Zandile?
    Hy praat met sy _____.    Hy praat met sy _____.
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: pruikpruik
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: pretpret



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oggend beeste trop kul dorpenaars

KLANK
plaas ploeg plaag plant
prooi preek pragtig prut

LEES  

Die veldwagter, Modise, sit onder die kremetartboom en kyk 
hoe sy beeste wei. Sy hond sit by hom. Hulle is al van vroeg 
oggend daar om na die beeste te kyk. Modise dink dit is 
pret om die dorpenaars te kul. Hy giggel as hy dink hoe bang 
die dorpenaars gaan wees as hy hulle gaan skrik maak. Die 
dorpenaars is almal besig. Hulle gaan nie gelukkig wees oor sy 
plan nie. Modise dink oor wat hy wil doen. Miskien is dit nie ‘n 
goeie plan is om die dorpenaars te kul nie. Dalk gaan hulle nie 
weer toelaat dat hy na sy eie trop beeste kyk nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 is saam met Modise in die veld?Wie is saam met Modise in die veld?
    Modise se _____ is saam met hom.    Modise se _____ is saam met hom.
2. 2. Wat doen die twee in die veld?Wat doen die twee in die veld?
    Hulle moet na die _____ kyk.    Hulle moet na die _____ kyk.
3. 3. Waar sit Modise en sy hond?Waar sit Modise en sy hond?
    Hulle sit _____ die _____.    Hulle sit _____ die _____.
4. 4. Watter plan beraam Modise?Watter plan beraam Modise?
    Hy wil die dorpenaars _____.    Hy wil die dorpenaars _____.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hulle is al van die oggend daar om na die beeste te kyk
2. Modise dink dis pre tom die dorpenaars te kil.
3. nie plan sy oor wees gelukkig Hulle nie gaan



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 
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SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!
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Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 
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SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!
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Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 
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SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
proe pruik praat pret
pluis pleeg plas pluim

 LEES

William was ‘n slim knaap wat nie baie gepraat het nie. Hy het gehou 
van lees. Hy wou altyd meer en meer weet van die wêreld. Hy sou 
ure spandeer om antwoorde vir moeilike somme uit te werk. Hy het 
ook daarvan gehou om dinge uit te pluis en oplossings vir probleme te 
vind. Vir pret sou William ‘n stukkende radio uitmekaar haal en weer 
herbou. Sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy lag-
lag kon doen. Een ding was vir William baie belangrik. Hy wou altyd dinge 
ontwerp wat die lewe vir die mense in sy dorp makliker sou maak.

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. sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy sy maats het hom bewonder vir die moeilike werk wat hy 

lag lag kon doenlag lag kon doen
2. 2. Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.Vir pret sou William ‘n stukende radeo uit mekaar haal.
3. 3. baie Een William ding was belangrik vir.baie Een William ding was belangrik vir.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
stoel stamp steel stukkend
strooi stomp stuk stempel

 LEES

William het op die stoel agter sy lessenaar gesit. Hy het ure na die 
prente van masjiene gekyk. Hy het iets wat stukkend was gou regge-
maak deur in sy boeke te lees hoe om dit te doen. Oral op sy werksbank 
was materiale gestrooi. Hy het elke stukkie material opgetel wat ie-
mand dalk sou weggooi. Mamma was altyd bang om rondom William se 
werksbank skoon te maak. Sy was bang sy stamp iets af of ‘n stuk van 
sy werk breek.William het ook graag op die internet gelees oor hoe mas-
jiene werk. Hy het die werk van ander slim mense bewonder. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar het William al sy idees gekry?Waar het William al sy idees gekry?
    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.    Hy het ____ gelees en die ____ gebruik.
2. 2. Wat was op sy werksbank gestrooi?Wat was op sy werksbank gestrooi?
    Daar was ____ gestrooi.    Daar was ____ gestrooi.
3. 3. Waarvoor was mamma bang?Waarvoor was mamma bang?
    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.    Sy was bang sy ____ materiale van sy werksbank af.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stompstomp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stempelstempel

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swoeg swier swak swerf
swem swyg swaai swets

 LEES

William swoeg nou al lank met die idee om iets vir sy dorp te doen. Die 
waterdruk is swak en die mense kan nie water by hulle landerye uitkry 
nie. Hulle kan nie die dorp se swembad vol tap vir die kinders om in te 
swem nie. Hy voel jammer vir almal. Elke oggend staan die mense in 
groepies en praat oor die probleem. Niemand weet meer wat om te 
doen nie. William soek die heeldag op die internet na ‘n oplossing. Hy 
probeer om met ander mense oor ‘n oplossing te praat. Dalk kan hulle 
help.

SKRYF

1. 1. Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?Wie wil baie graag iets vir sy dorp doen?
    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.    _____ wil baie graag iets vir sy dorp doen.
2. 2. Wat is die probleem in die dorp?Wat is die probleem in die dorp?
    Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg     Die waterdruk is _____ en die mense kan nie genoeg 
    _____ kry nie.    _____ kry nie.
3. 3. Soek 3 voorsetsels in die leesstuk.Soek 3 voorsetsels 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: swygswyg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swierswier
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

elektrisiteit windpomp materiale droogte uitvinding

KLANK
swem swyg swaai swets
stoel stamp steel stukkend

LEES  

William wou meer doen as om net elektrisiteit na sy dorpie te 
bring – William wou seker maak al die mense in sy dorpie het 
elektrisiteit en water vir hulle landerye. William het gewerk 
en gewerk om ‘n groot windpomp in die middel van Wimbe te 
bou. Met die krag van sy tweede windpomp het hy water uit 
‘n diep put gepomp. Dit het beteken dat Wimbe se boere nie 
meer vir die reën moes wag nie – daar was altyd water vir hulle 
landerye! Die mense het rondgestaan en in afwagtig gewag om 
te sien of William se windpomp gaan werk. Dit het!



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 wou William na sy dorpie toe bring?Wat wou William na sy dorpie toe bring?
    William wou _____ na sy dorpie toe bring.    William wou _____ na sy dorpie toe bring.
2. 2. Hoekom wou hy dit doen?Hoekom wou hy dit doen?
    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.    Sodat die mense _____ na hulle landerye kom kry.
3. 3. Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?Wat het hy gebou om hierdie probleem op te los?
    Hy het ‘n _____ gebou.    Hy het ‘n _____ gebou.
4. 4. Waar het William gebly?Waar het William gebly?
    William het in _____ gebly.    William het in _____ gebly.
5. 5. Skryf 3 selfstandigenaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 selfstandigenaamwoorde 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. dit beteken dat wimbe se boere nie hoef te wag vir reën nie
2. Met die krag van die wintpomp kan hy water uit die pit 

pomp.
3. William elektrisiteit wou het seker dorpie maak sy in die al 

mense.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
swoeg swier swak swerf
strooi stomp stuk stempel

 LEES

Die boere in Suid-Afrika swoeg met die droogte in ons land. 
Ons land het lanklaas ‘n droogte gehad wat so erg was soos die 
huidige een. Die windpompe op die plase is stil want die riviere 
en die damme is droog. Die beeste het nie water of voer nie. Die 
dorpenaars werk hard om produkte te maak en te verkoop. So kan 
hulle die boere dalk help om voer vir die vee te koop. Ander mense 
in ons land maak voer, strooi en water bymekaar en laai dit by die 
boere af. Almal in Suid-Afrika werk saam om die boere te help in 
hierdie droogte.

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. ander mense in ons land maak voer strooi en water ander mense in ons land maak voer strooi en water 

bymekaar bymekaar 
2. 2. Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.Die wintpompe om die plase is stil, want die dame is leeg.
3. 3. droogte hierdie in help te die saam boere om werk Almaldroogte hierdie in help te die saam boere om werk Almal

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
gloei glad glips gleuf

glinster gluur glas glip

 LEES

Winterwind waai om die hoek. Hy soek hier en hy soek daar vir ‘n 
gleuf, waardeur hy die koue kan laat glip. Binne die huis sien hy die 
vuur warm gloei. Nogsteeds soek hy ‘n gleuf. Die koue moet binne 
glip en die warm gloed in die huis uitdoof. Flip het by die glas deur 
uitgegaan en die deur op ‘n gleufie oop gelaat. Net daar kry Win-
terwind sy kans. Hy blaas sy yskoue winterasem deur die gleuf. 
Winterwind se wange staan bol. Die koue glip en gly deur die gleufie. 
“Flip, maak gou daardie deur styf toe voordat die huis yskoud is!” 
roep Mamma.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie waai om die hoek?Wie waai om die hoek?
    _____ waai om die _____.    _____ waai om die _____.
2. 2. Waarna soek Winterwind?Waarna soek Winterwind?
       Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat    Hy soek na ‘n _____ waardeur hy die koue kan laat   
    _____.    _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: gluurgluur
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: glinsterglinster

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
groen grys graat grap

growwe graad graaf groot

 LEES

Tussen die groen gras lê ‘n grys graaf en wag.  Dit is nou glad nie 
‘n grap nie. Hy begin benoud te wonder of almal hom dan vergeet 
het. ‘n Groot traan rol oor die grys graaf se growwe wang. “Groot 
asseblief, ek sal spit in die gras, graan of gruis. Asseblief, kom haal 
my tog net hier voor die gras my heeltemal toe groei!” “Hallo!” 
hoor die grys graaf vir Flip groet. “Jan, kan ek asseblief jou grys 
graaf vir ‘n rukkie leen?” “Seker!” sê Jan. “Die graaf lê daar tussen 
die groen gras.” Grys graaf is nou baie bly. Nou sal hy weer kan 
grawe en spit.

SKRYF

1. 1. Hoekom is die grys graaf bang?Hoekom is die grys graaf bang?
     _____ is bang almal het van hom _____.     _____ is bang almal het van hom _____.
2. 2. Wat sal die grys graaf alles doen?Wat sal die grys graaf alles doen?
    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.    Die grys graaf sal spit in die _____, ____ en ____.
3. 3. Soek 3 byvoeglike naamwoorde in die leesstuk.Soek 3 byvoeglike naamwoorde 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: graadgraad
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: graatgraat



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

dieselfde vullisdrom elektroniese gereël toerusting

KLANK
glinster gluur glas glip
growwe graad graaf groot

LEES

 

Kelvin het begin om stukke metaal, weggegooide apparate 
en elektroniese toerusting bymekaar te maak. Hy het regoor 
Freetown van vullisdrom tot vullisdrom gegaan en daardeur 
gekrap om die regte goed te kry om homself te leer. Kelvin 
het ure aaneen spandeer om die stukke van ou, gebreekte 
elektroniese toerusting aanmekaar te sit, om hulle weer te laat 
werk. Sy maats het heeldag buite gespeel en hulle vermaak met 
ander goed, maar Kelvin was gefokus om sy taak klaar te maak. 
Hy het homself ingeneurswerk geleer deur te lees, te probeer 
en om gefokus te wees.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?Waar het Kelvin sy toerusting opgetel?
        Hy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting teHy het van _____ tot _____ gegaan om toerusting te
    soek.    soek.
2. 2. Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om Noem drie goed wat Kelvin bymekaar gemaak het om 
    toerusting mee te bou?    toerusting mee te bou?
    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.    Hy het _____, _____ en _____ opgetel vir sy taak.
3. 3. Wat het hy gedoen met hierdie rommel?Wat het hy gedoen met hierdie rommel?
    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.    Hy het ou _____ toerusting weer laat _____.
4. 4. Hoe het hy geweet wat om te doen?Hoe het hy geweet wat om te doen?
        Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ Kelvin het homself ____ geleer deur te lees en ____ 
    te wees.    te wees.
5. 5. Skryf 3 voornaamwoorde uit die leestuk:Skryf 3 voornaamwoorde 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. kelvin het begin om stukke mataal weggooibare apparate en
    elektroniese toerusting bymekaar te maak
2. Kelvin was gevokus om sy taak klaar te maak.
3. wees te om gefokus probeer te lees, deur te geleer ing
    neurswerke homself het Hy



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.
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SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.
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SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.
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Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
groen grys graat grap
gloei glad glips gleuf

 LEES

Elke oggend kom die dorpenaars bymekaar om hulle mooi groente 
en vrugte te wys. Die droogte is nou verby en die boere kan weer 
nuwe plante plant. Die damme en rivier is weer propvol water en 
die windpompe draai fluks. Die plante groei vinnig en die boere is 
gelukkig. Boer Daantjie is baie trots op sy aarbeie wat hy geplant 
het. Die aarbeie is groot, stroopsoet en bloedrooi. Die dorpenaars 
kan nie glo wat hulle oë sien nie. Dit is die mooiste aarbeie wat hulle 
nog ooit gesien het. Ek wens Mamma kan dit in my kosblik sit. Elke 
pouse kan ek en my maat, Musa, heerlik smul aan die aarbeie.

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. die aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooidie aarbeie is groot stroopsoet en bloedrooi
2. 2. Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.Die dorpenaars kan nie glo wat hulle oe sien nie.
3. 3. sit kosblik my in dit kan Mammasit kosblik my in dit kan Mamma

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
tweeling bang slang meng
doring vinger honger angel

 LEES

Albert speel buite in die tuin saam met sy maats, Kobus en Thinus. 
Hulle is ‘n tweeling. Die tweeling hou daarvan om by Albert te kuier 
I would not hyphenate because it will confuse learners. Hulle sien 
‘n groot bruin slang oor die gras seil. Die tweeling skrik baie groot, 
maar Albert wil die slang vang. Hy is nie bang vir slange nie, maar 
hy is bang vir ‘n by se angel. Die tweeling is banger vir slange as vir 
bye. Albert wil die slang vang, maar die slang seil onder ‘n groot 
doringbos in. ‘n Doring steek Albert op sy vinger. “Wil jy salf vir jou 
vinger hê?” vra die tweeling.  “Nee wat! Dit was net ‘n doring.” sê 
Albert.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat is die tweeling se name?Wat is die tweeling se name?
    Hulle name is _____ en _____.    Hulle name is _____ en _____.
2. 2. Waarvoor is hulle bang?Waarvoor is hulle bang?
    Hulle is _____ vir die bruin _____.    Hulle is _____ vir die bruin _____.
3. 3. Is Albert ook bang vir die slang?Is Albert ook bang vir die slang?
    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..    Nee, hy is _____ vir ‘n by se _____..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: mengmeng
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: hongerhonger

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
mank rank pienk blink
tenk sink bank flamink

 LEES

Flossie die flamink staan in die water van die meer. Dit is vir haar lekker 
om die son op haar pienk vere te voel bak.  Haar vere blink in die son en 
die ander flaminke op die bank van die rivier bewonder haar. Flossie weet 
nie hoe mooi sy vir die ander flaminke is nie. Sy dink hulle lag vir haar 
omdat sy ‘n mank been het. Flossie het eendag in die rivier geloop. Haar 
een been het vasgehaak aan ‘n rankplant. Sy het gedink sy gaan sink as 
sy nie haar been los kry nie. Na baie gesukkel het sy los gekom, maar sy 
het mank geloop van daardie dag af.

SKRYF

1. 1. Waar staan Flossie elke dag?Waar staan Flossie elke dag?
    Sy staan in die _____ van die _____.    Sy staan in die _____ van die _____.
2. 2. Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?Is Flossie ‘n mooi flamink? Hoekom sê jy so?
    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.    _____, sy het pragtige _____, _____ vere.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: tenktenk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: blinkblink
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

aarbeie plante groei geplant internet

KLANK
doring vinger honger angel
tenk sink bank flamink

LEES

 

Een aand maak Mamma die internet oop vir Zandile. “Sonto 
het vir jou data gestuur,” sê Mamma en gee vir Zandile haar 
selfoon. Op die bokant van die blad staan “Google”. “Wat moet 
ek doen?” vra Zandile. “Tik hier in wat jy nodig het,” verduidelik 
Mamma. Zandile tik in: Hoe plant ek aarbeie. Dan kliek sy op die 
soekknoppie. Vinnig lees Zandile presies wat sy wou weet. Sy 
leer dat aarbeiplantjies agt ure sonlig elke dag nodig het. Sy leer 
dat hierdie plantjies baie water nodig het. Sy leer dat sy vir ten 
minste vier weke moet wag om enige vruggies te kry.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 het Sonto vir Zandile gestuur?Wat het Sonto vir Zandile gestuur?
    Sonto het vir haar _____ gestuur.    Sonto het vir haar _____ gestuur.
2. 2. Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?Hoekom het Sonto vir haar data gestuur?
    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.    Sodat Zandile op die _____ oor aarbeie kon lees.
3. 3. Watter woord het bo-aan die blad gestaan?Watter woord het bo-aan die blad gestaan?
        Daar het _____ gestaan. Daar het _____ gestaan. 
4. 4. Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?Hoeveel nuwe feite het Zandile op die internet geleer?
    Zandile het _____ nuwe feite geleer.    Zandile het _____ nuwe feite geleer.
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 sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. sonto het vir jou data gestuur sê mamma
2. Hoë plant ek aarbye.
3. leer dat Sy plantjies baie hierdie water het nodig.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 
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SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 
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SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 
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SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 
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SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.
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Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 3 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
mank rank pienk blink

tweeling bang slang meng

 LEES

Die tweeling hou van heerlike, stroopsoet aarbeie. Hulle het self die 
plante geplant en kan nie wag om die aarbeie te sien groei nie. Hulle 
is bang dat daar dalk ‘n wurm of twee in die plantjies kan kom en 
hou die plante elke dag dop. Die tweeling kyk onder elke blaartjie. 
Hulle gee die plante water en maak seker dat  hulle genoeg sonlig 
kry. Hulle wens die plantjies wil begin rank sodat hulle die vruggies 
kan tel. As daar ekstra aarbeie gaan wees, sal hulle graag vir hulle 
juffrou wil vat. Sy sal dit geniet om gedurende pouse die aarbeie 
te eet. 

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. die tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeiedie tweeling hou van heerlike stroopsoet aarbeie
2. 2. Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.Hulle is bang daar is ‘n wurempie of twee.
3. 3. blaartjie kyk onder tweeling Die elkeblaartjie kyk onder tweeling Die elke

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
held skuld naald veld
wild geld beeld heldin

 LEES

Eendag was daar ‘n held. Sy naam was Sipho. Hy het in die veld 
geloop. Hy het ‘n seuntjie gesien huil. “Wat is verkeerd?” het Sipho 
gevra. “’n Leeu het al my beeste weggejaag!” het die seuntjie 
gehuil. Sipho het dadelik na die leeu begin soek. Hy het geweet dat 
as die leeu nog rondloop, hy dalk ander diere kan vang. Die leeu was 
wild, maar Sipho was nie bang nie. Hy was ‘n held. Hy het deur die 
veld gekruip en gesoek en gesoek. Die dorpenaars het gehoor van 
die held wat na die leeu begin soek het. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Sipho?Wie is Sipho?
    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.    Sipho is ‘n _____ wat die seun wil _____.
2. 2. Hoekom het die seun gehuil?Hoekom het die seun gehuil?
    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.    Hy het ____ omdat die leeu al sy ____ weggejaag het.
3. 3. Soek 3 meervoude in die leesstuk.Soek 3 meervoude in die leesstuk.
    a) _____ b) _____ c) _____    a) _____ b) _____ c) _____

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wolke melk valk dalk
bulk kalk dolk spalk

 LEES

Het jy al gesien as dit reën is daar altyd baie wolke in die lug. Die beeste 
op die die plaas kyk altyd op na die lug om te sien of daar wolke is, hulle 
weet dan dit gaan reën. Hulle hou daarvan as dit reën, want dan raak 
die gras mooi groen en sappig. As hulle genoeg sappige gras eet, kan 
hulle heerlike melk maak. Hulle bulk vir mekaar om te sê die reën is oppad. 
Dieselfde gebeur met die voëls. ‘n Valk sal deur die lug swiep en die ander 
voëls laat weet dat daar reën oppad is. Die voëls raak ook opgewonde 
want hulle weet dat die wurmpies uit die grond gaan kruip.

SKRYF

1. 1. Hoekom kyk die beeste in die lug?Hoekom kyk die beeste in die lug?
    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.    Hulle kyk na die _____ om te sien of dit gaan _____.
2. 2. Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?Wat moet hulle eet om heerlike melk te gee?
    Hulle moet genoeg _____ eet.    Hulle moet genoeg _____ eet.
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: kalkkalk
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dolkdolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

eendag vuurpyl getel briljante verslae

KLANK
wild geld beeld heldin
bulk kalk dolk spalk

LEES

 

Geeta dink aan die keer toe Malcolm haar gespot het dat sy 
nooit so goed soos hy in Wiskunde sal wees nie, want sy is ‘n 
meisie. “Diskriminasie voel nie lekker nie,” sê sy, “en dit is nie 
waar nie – ek kry altyd beter punte vir my wiskunde huiswerk 
as Malcolm!” Geeta stel haarself voor as Malcolm haar huiswerk 
sou steel en sy naam daarop sou skryf. Sy stel hul onderwyser, 
Mnr. Payi, voor wat vir Malcolm prys vir haar  harde werk.  
Geeta verstaan nou wat diskriminasie is. Sy weet ook nou dat 
dit nie reg is om teenoor iemand te diskrimineer nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 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 die dogtertjie in die storie se naam?Wat is die dogtertjie in die storie se naam?
    Haar naam is _____.    Haar naam is _____.
2. 2. Wie diskrimineer teenoor haar?Wie diskrimineer teenoor haar?
    _____ diskrimineer teenoor haar.    _____ diskrimineer teenoor haar.
3. 3. Waar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as GeetaWaar of Onwaar? Malcolm is beter in Wiskunde as Geeta
    _____ kry beter punte.    _____ kry beter punte.
4. 4. Wie is Mnr Payi?Wie is Mnr Payi?
    Hy is hulle _____.    Hy is hulle _____.
5. 5. Skryf 3 voorsetsels uit die leestuk:Skryf 3 voorsetsels 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. diskriminasie voel nie lekker nie sê sy.
2. Geeta stel haar voor as Malcolm haar heiswerk wil steel.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held skuld naald veld

wolke melk valk dalk

 LEES

In die parkie speel daar baie kinders. Daar is kinders van alle rasse. 
Hulle speel saam en diskrimineer nie teen mekaar nie. Hulle gebruik 
dieselfde swaaie en dieselfde glyplank. Hulle hardloop saam in die veld en 
drink saam melk by die snoepwinkel. Baie jare gelede was dit nie so nie. 
Daardie tyd was Apartheid genoem. Toe kon kinders van verskillende 
rasse nie saam speel nie. Hulle mag nie eers op dieselfde bankies in die 
parkies gesit het nie. Dit was nie ‘n lekker tyd nie, want daar was teen 
verskillende mense gediskrimineer. Jy het verlede week geleer wat die 
woord diskrimineer beteken.

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. daardie tyd was apartheid genoemdaardie tyd was apartheid genoem
2. 2. Dit was nie ‘n leker tyd nie.Dit was nie ‘n leker tyd nie.
3. 3. Toe kinders verskillende nie speel kon van rasse nieToe kinders verskillende nie speel kon van rasse nie

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
tooi laai spreeu groei

kraan knoei plaas proe

 LEES

Het jy al ooit gehoor van Trevor Noah? Hy is ‘n bekende Suid-Afrikaanse 
komediant en skrywer. Trevor het die boek “Born a crime” geskryf, dit 
gaan oor sy kinder jare tydens Apartheid. Gedurende Apartheid was 
mense van verskillende rasse van mekaar geskei. Dit was onwettig vir 
mense van verskillende rasse om saam ‘n kind te hê of te trou. Natuurlik 
het mense van verskillende rasse steeds verlief geraak en kinders gehad. 
Trevor se ma was ‘n swart, Xhosa vrou. Sy ma het die onregverdige 
wette van Apartheid verbreek. Sy het met ‘n wit man van Switserland 
getrou. Die polise kon hulle tronk toe neem daarvoor.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie is Trevor Noah?Wie is Trevor Noah?
    Hy is ‘n bekende _____ en _____.    Hy is ‘n bekende _____ en _____.
2. 2. Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?Wat is die naam van die boek wat hy geskryf het?
    Die boek se naam is _____.    Die boek se naam is _____.
3. 3. Van watter land het Trevor se pa gekom?Van watter land het Trevor se pa gekom?
    Hy het van _____ af gekom.    Hy het van _____ af gekom.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: laailaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: proeproe

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
stoel swoeg gloei groente
ring bank held wolk

 LEES

Een maal, toe Trevor baie klein was, het hy geroep “Pappa!” en na sy pa 
toe gehardloop. Trevor se pa was bang dat iets verskrikliks kon gebeur. 
Hy moes van sy eie kind af weghardloop, maar klein Trevor het gedink 
dit is ‘n speletjie en hy het deur die parkie agter hom aangehardloop en 
geskree “Pappa!” Trevor het baie tyd by sy ouma in Soweto spandeer. 
Op daardie stadium was slegs swart mense veronderstel om in Soweto 
te woon. Trevor se familie was bekommerd dat as die polisie hom sien, 
hulle dalk sou probeer om hom van hulle af weg te neem.

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor sy pa gesien?Waar het Trevor sy pa gesien?
    Hy het hom in die _____ gesien.    Hy het hom in die _____ gesien.
2. 2. In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?In watter dorp het Trevor se ouma gewoon?
    Sy het in _____ gewoon.    Sy het in _____ gewoon.
3. 3. Soek 3 voornaamwoorde in die leesstuk.Soek 3 voornaamwoorde 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: gloeigloei
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: wolkwolk



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

bekende rasse parkie gesin polisie

KLANK
held wolk nooi taai

sneeu broei krap kneus

LEES

 

Toe Trevor ‘n jong kind was het sy ouers hom soms na die 
parkie toe geneem. Trevor se ouers het geweet dat hulle in 
die moeilikheid sou beland as die polisie sou uitvind dat hulle ‘n 
gesin is.. So, wanneer hulle parkie toe gegaan het, moes hulle 
maak asof hulle mekaar nie ken nie! Trevor het agter ‘n bossie 
weggekruip, want net wit kinders mag in die parkie gespeel 
het. Hy moes wag tot dat hulle huis toe gegaan het dan kon hy 
nader sluip en speel. Hy moes die heeltyd kyk of die polisie naby 
was. “Hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel 
nie?”het Trevor gewonder.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?Waar het Trevor vir die polisie weggekruip?
    Hy het agter die _____ weggekruip.    Hy het agter die _____ weggekruip.
2. 2. Waarom moes hy dit doen?Waarom moes hy dit doen?
    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.    Hy mag nie saam met die _____ kinders _____ het nie.
3. 3. Wat word dit genoem?Wat word dit genoem?
    Dit word _____ genoem.    Dit word _____ genoem.
4. 4. Vir wie was hy bang?Vir wie was hy bang?
    Hy was bang vir die _____    Hy was bang vir die _____
5. 5. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
     _____     _____

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hoekom mag ek nie met ander kinders in die parkie speel nie
2. Trevor het agter ‘n bosie weggekruip.
3. Hy nie moes is die naby heeltyd nie kyk polisie of die



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”
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Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
ploeg pruik stout swak
glad grys bang tenk

 LEES

Mense wat in Suid-Afrika woon het voorsate en familielede wat 
van baie verskillende plekke af gekom het. Een van die lande waar 
mense vandaan kom is Burundi. Baie mense het uit Burundi gevlug, 
want daar was ‘n oorlog wat dertien jaar geduur het. Burundi is 
‘n klein land in Oos-Afrika. Die hoofstad is Bujumbura. Die hooftaal 
wat gepraat word is Kirundi. Die Karyenda drom is ‘n tradisionele 
drom van Burundi. Hierdie dromme word by belangrike feeste soos 
die Umuganurofees (Sorgumfees) en ander spesiale geleenthede 
gespeel.

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. mense van suid afrika kom ook van burubdimense van suid afrika kom ook van burubdi
2. 2. Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.Daar was ‘n oorlog wat 13 jaar geduer het.
3. 3. gevlug mense Baie uit Burundi het.gevlug mense Baie uit Burundi het.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
skuld melk kooi swaai
leeu koei kreun knoop

 LEES

“Dit is amper Erfenisdag. Môre gaan ons al die Suid-Afrikaanse 
kulture en tradisies vier!” kondig Mnr. Dube aan. “Wat is ‘n spesiale 
tradisie in jou kultuur?” Ithabeleng steek haar hand op. “Ek hou 
daarvan dat wanneer daar ‘n spesiale geleentheid is ek en my ma 
ons shweshwe klere dra!” sê sy.  “O! Ek is mal oor die Indlamu dans 
in my kultuur,” roep Funani uit.  Oliver sit stil op sy sitplek. Hy dink 
aan die Karyenda dromme wat die mans by feeste in Bujumbura 
speel. “Ek wonder of ek toegelaat gaan word om my Burundese 
tradisies op Erfenisdag te vier?” dink hy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie steek eerste haar hand op?Wie steek eerste haar hand op?
    _____ steek eerste haar _____ op.    _____ steek eerste haar _____ op.
2. 2. Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?Watter dromme word in Bujumbura gespeel ?
    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.    Hulle speel die _____ dromme in Bujumbura.
3. 3. Van watter dans hou Funani baie?Van watter dans hou Funani baie?
    Funani hou van die _____ dans.    Funani hou van die _____ dans.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: swaaiswaai
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: knoopknoop

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
plaak praat steel swart
glips graat sing drink

 LEES

Daardie nag, droom Oliver van sy klaskamer op Erfenisdag. Al die kinders 
is aangetrek in hulle tradisionele klere, maar hy lyk anders as al die ander. 
Hy staan in die middel van die klas terwyl almal na hom vinger wys en 
vir hom lag.  “Wat is dit?” giggel Ithabeleng.  “Dit is nie Suid-Afrikaans 
nie!” roep Funani uit.  “Oliver hoort nie hier nie!” kondig Mnr. Dube aan.  
Oliver se nagmerrie word onderbreek deur sy pa wat hom saggies skud.  
“Oliver, dit is tyd vir skool!” sê Mnr. Buyoya. “Ek wil nie vandag skool toe 
gaan nie,” antwoord Oliver.

SKRYF

1. 1. Waarvan droom Oliver daardie nag?Waarvan droom Oliver daardie nag?
    Hy droom van sy _____ op _____.    Hy droom van sy _____ op _____.
2. 2. Wie maak vir Oliver wakker?Wie maak vir Oliver wakker?
    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.    Oliver se _____ skud hom _____ wakker.
3. 3. Soek 3 selfstandige naamwoorde in die leesstukSoek 3 selfstandige naamwoorde 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: graatgraat
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: swartswart



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

oorlog erfenis kultuur kulture tradisionele

KLANK
naald valk vlooi kraai

skreeu boei krop knor

LEES

 

Oliver se pa kom terug met ‘n ou pagne en hy help Oliver om 
aan te trek. “Nou lyk dit of jy reg is om jou eie Karyenda drom 
te speel!” sê Mnr. Buyoya. Oliver bewonder sy tradisionele 
Burundese uitrusting in die spieël, maar sy glimlag verdwyn 
vinnig. “Wat as iemand sê ek hoort nie hier nie?” sê hy 
bekommerd. “Dan sê jy vir hulle Suid-Afrika behoort aan 
ons almal. Jy is ‘n trotse Suid-Afrikaner met ‘n Burundese 
herkoms!” roep Mnr. Buyoya uit. Hy neem Oliver se hande in 
syne en hulle dans al rondom die kamer. “Wees trots op jou 
erfenis en tradisie, seun!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 3 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Waarmee het Oliver se pa terug gekom?Waarmee het Oliver se pa terug gekom?
    Hy het terug gekom met ‘n ___.    Hy het terug gekom met ‘n ___.
2. 2. Waar sien Oliver homself?Waar sien Oliver homself?
        Hy sien homself in die ______.Hy sien homself in die ______.
3. 3. Waarop moet hy trots wees?Waarop moet hy trots wees?
    Hy moet trots wees op sy ___ en ___    Hy moet trots wees op sy ___ en ___
4. 4. Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:Skryf ‘n aanhaling uit die leestuk neer:
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. wat as iemand sê ek behoort nie
2. Olivier se pa kom terug met ‘n ou pagne.
3. kamer die rondom al Hy neem Oliver dans hulle en syne se
    hande
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