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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.
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 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
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    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 1GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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kry?kry?
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oond vlinder kinders vind

 LEES
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vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
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mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
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Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.
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Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
vlooi swaai bloei knop
ploeg praat stoel grys

 LEES

Daar is ‘n grys vlooi wat op die stoel sit. Die vlooi 
hou die apie dop. Die apie swaai en swaai deur die 
takke. Die grys vlooi wil op die apie spring. Hy wag 
net totdat die apie stil sit. Dan gaan hy op hom 
spring!

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dan gaan hy op vlooi springdan gaan hy op vlooi spring
2. 2. Greis vlooi wil op apie spring.Greis vlooi wil op apie spring.
3. 3. dop Die apie vlooi hou die.dop Die apie vlooi hou die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

welpie gulp tulp help

 LEES

Die Alpe is ‘n bergreeks in Europa. Hoog in die berge 
woon daar ‘n miesie, Heidi. Haar beste maat is ‘n    
spierwit welpie. Partykeer raak die welpie in die 
sneeu weg. Oupa moet vir Heidi help om die welpie 
in die sneeu te soek.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe In watter deel van die wêreld sal jy die Alpe 
kry?kry?

    Die Alpe is in _____.    Die Alpe is in _____.
2. 2. Wie is Heidi se beste maat?Wie is Heidi se beste maat?
    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.    ‘n Spierwit _____ is haar _____ maat.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tulptulp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skulpskulp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
mond tand eend kind
oond vlinder kinders vind

 LEES

Die kinders hardloop deur die woud. Hulle wil vlinders 
vind en vir Ouma gaan wys. Die vlinders is bloedrooi 
en goudgeel. Ouma se mond hang oop. Sy kan dit nie 
glo nie! Die kinders het die mooiste vlinders gevind.

SKRYF

1. 1. Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.Skryf twee intensiewe vorm woorde uit.
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee meervoude in die storie.Vind twee meervoude in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: eendeend

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

perke belangrik opvoeding boodskap meisies

KLANK
tulp help skulp Alpe

mond tand eend kind

LEES

 

Rebecca en haar kollegas het hulle argumente voor 
die regters van Tanzanië se Hooggeregshof voorgelê. 
Die regters het met Rebecca se span saamgestem. 
Dit het beteken dat meisies, net soos seuns, eers kon 
trou as hulle agtien was.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie is die dapper meisie in die storie?Wie is die dapper meisie in die storie?
    _____ is die dapper meisie in die storie.    _____ is die dapper meisie in die storie.
2. 2. Waar was die hooggeregshof?Waar was die hooggeregshof?
    Die hooggeregshof was in _____.    Die hooggeregshof was in _____.
3. 3. Het die regters saam met Rebecca gestem?Het die regters saam met Rebecca gestem?
     _____, hulle het saam met haar gestem.     _____, hulle het saam met haar gestem.
4. 4. Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou Op watter ouderdom kon seuns en meisies nou 

trou?trou?
    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.    Hulle kon eers trou as hulle _____ was.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. die regters het met Rebeca se span saamgestem
2. Seuns en mysies kon eers trou as hulle 18 was.
3. Hooggeregshof se Tanzanië van regters Die.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
welpie gulp tulp help
oond vlinder kinders vind

 LEES

Ons gaan vandag naby die rivier vir mamma tulpe 
pluk. Al die kinders in die straat gaan help. Mamma 
moet ‘n groot rangskikking by die skool maak. Dit is 
die Graad twaalfs se laaste dag. Ek hoop ons vind 
genoeg tulpe.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dag laaste Graad se 12’s Dit die is .dag laaste Graad se 12’s Dit die is .
2. 2. Al die kinners in die straat gaan help.Al die kinners in die straat gaan help.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
dans guns wins bons
kuns wens mense panser

 LEES

Zazi wens dat sy soos ‘n vlinder kon dans. Sy kyk elke 
dag deur die venster van die balletskool. Sy kyk na 
die meisies wat so lig op hulle toontjies dans. Haar 
hart bons! Sy wil hê mense moet eendag vir haar op 
‘n verhoog sien dans.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie wil graag ballet doen?Wie wil graag ballet doen?
    _____ wil graag _____ doen.    _____ wil graag _____ doen.
2. 2. Hoe dans die meisies in die balletklas?Hoe dans die meisies in die balletklas?
    Hulle _____ op hulle _____.    Hulle _____ op hulle _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: panserpanser
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: gunsguns

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
tent punt lint klonte
sent prent tent punt

 LEES

Die naweek gaan pappa en die seuns kamp. Hulle 
gaan in ‘n tent slaap. Pappa sê hulle moet net die 
regte plek soek om die tent op te slaan. Daar kan nie 
klonte op die grond wees nie. 

SKRYF

1. 1. Skryf twee Skryf twee selfstandige naamwoordeselfstandige naamwoorde uit die  uit die 
storie neer.storie neer.

    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee Vind twee werkwoordewerkwoorde in die storie. in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: lintlint
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: prentprent

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
dans guns wins bons
tent punt lint klonte

LEES

 

Malala se pa wou vir haar en die ander meisies 
dieselfde geleentheid gee as wat seuns het, maar 
wou hulle nie in gevaar stel nie. Malala het met trane 
in haar oë haar klasmaats gegroet. Sou sy ooit weer 
saam met hulle in ‘n klas kon wees?



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat wou Malala se pa vir die meisies hê?Wat wou Malala se pa vir die meisies hê?
    Hulle moes _____ geleentheid as seuns hê.    Hulle moes _____ geleentheid as seuns hê.
2. 2. Wat beteken dit as jy iemand in gevaar stel?Wat beteken dit as jy iemand in gevaar stel?
        As jy _____ doen en ander mense kanAs jy _____ doen en ander mense kan
    _____ kry.    _____ kry.
3. 3. Vir wie het Malala gegroetVir wie het Malala gegroet
    Malala het haar _____ gegroet.    Malala het haar _____ gegroet.
4. 4. Hoekom dink jy het sy gehuil?Hoekom dink jy het sy gehuil?
        Sy het gedink sy gaan hulle _____ weerSy het gedink sy gaan hulle _____ weer
    _____ nie.    _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Sou sy ooit weer saam met hule in die klas wees?
2. malala het met trane in haar oe haar klasmaats 

gegroet
3. Hy nie wou hulle gevaar in nie stel.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
welpie gulp tulp help
oond vlinder kinders vind

 LEES

Ons gaan vandag naby die rivier vir mamma tulpe 
pluk. Al die kinders in die straat gaan help. Mamma 
moet ‘n groot rangskikking by die skool maak. Dit is 
die Graad twaalfs se laaste dag. Ek hoop ons vind 
genoeg tulpe.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dag laaste Graad se 12’s Dit die is .dag laaste Graad se 12’s Dit die is .
2. 2. Al die kinners in die straat gaan help.Al die kinners in die straat gaan help.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
dans guns wins bons
kuns wens mense panser

 LEES

Zazi wens dat sy soos ‘n vlinder kon dans. Sy kyk elke 
dag deur die venster van die balletskool. Sy kyk na 
die meisies wat so lig op hulle toontjies dans. Haar 
hart bons! Sy wil hê mense moet eendag vir haar op 
‘n verhoog sien dans.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie wil graag ballet doen?Wie wil graag ballet doen?
    _____ wil graag _____ doen.    _____ wil graag _____ doen.
2. 2. Hoe dans die meisies in die balletklas?Hoe dans die meisies in die balletklas?
    Hulle _____ op hulle _____.    Hulle _____ op hulle _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: panserpanser
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: gunsguns

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
tent punt lint klonte
sent prent tent punt

 LEES

Die naweek gaan pappa en die seuns kamp. Hulle 
gaan in ‘n tent slaap. Pappa sê hulle moet net die 
regte plek soek om die tent op te slaan. Daar kan nie 
klonte op die grond wees nie. 

SKRYF

1. 1. Skryf twee Skryf twee selfstandige naamwoordeselfstandige naamwoorde uit die  uit die 
storie neer.storie neer.

    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Vind twee Vind twee werkwoordewerkwoorde in die storie. in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: lintlint
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: prentprent

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
dans guns wins bons
tent punt lint klonte

LEES

 

Malala se pa wou vir haar en die ander meisies 
dieselfde geleentheid gee as wat seuns het, maar 
wou hulle nie in gevaar stel nie. Malala het met trane 
in haar oë haar klasmaats gegroet. Sou sy ooit weer 
saam met hulle in ‘n klas kon wees?
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat wou Malala se pa vir die meisies hê?Wat wou Malala se pa vir die meisies hê?
    Hulle moes _____ geleentheid as seuns hê.    Hulle moes _____ geleentheid as seuns hê.
2. 2. Wat beteken dit as jy iemand in gevaar stel?Wat beteken dit as jy iemand in gevaar stel?
        As jy _____ doen en ander mense kanAs jy _____ doen en ander mense kan
    _____ kry.    _____ kry.
3. 3. Vir wie het Malala gegroetVir wie het Malala gegroet
    Malala het haar _____ gegroet.    Malala het haar _____ gegroet.
4. 4. Hoekom dink jy het sy gehuil?Hoekom dink jy het sy gehuil?
        Sy het gedink sy gaan hulle _____ weerSy het gedink sy gaan hulle _____ weer
    _____ nie.    _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Sou sy ooit weer saam met hule in die klas wees?
2. malala het met trane in haar oe haar klasmaats 

gegroet
3. Hy nie wou hulle gevaar in nie stel.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 2GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
beloftes verban toespraak geleentheid verander

KLANK
welpie gulp tulp help
oond vlinder kinders vind

 LEES

Ons gaan vandag naby die rivier vir mamma tulpe 
pluk. Al die kinders in die straat gaan help. Mamma 
moet ‘n groot rangskikking by die skool maak. Dit is 
die Graad twaalfs se laaste dag. Ek hoop ons vind 
genoeg tulpe.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. dag laaste Graad se 12’s Dit die is .dag laaste Graad se 12’s Dit die is .
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dans guns wins bons
kuns wens mense panser
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Zazi wens dat sy soos ‘n vlinder kon dans. Sy kyk elke 
dag deur die venster van die balletskool. Sy kyk na 
die meisies wat so lig op hulle toontjies dans. Haar 
hart bons! Sy wil hê mense moet eendag vir haar op 
‘n verhoog sien dans.
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2. 2. Hoe dans die meisies in die balletklas?Hoe dans die meisies in die balletklas?
    Hulle _____ op hulle _____.    Hulle _____ op hulle _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
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tent punt lint klonte
sent prent tent punt
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Die naweek gaan pappa en die seuns kamp. Hulle 
gaan in ‘n tent slaap. Pappa sê hulle moet net die 
regte plek soek om die tent op te slaan. Daar kan nie 
klonte op die grond wees nie. 

SKRYF

1. 1. Skryf twee Skryf twee selfstandige naamwoordeselfstandige naamwoorde uit die  uit die 
storie neer.storie neer.

    _____ en _____.    _____ en _____.
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Malala se pa wou vir haar en die ander meisies 
dieselfde geleentheid gee as wat seuns het, maar 
wou hulle nie in gevaar stel nie. Malala het met trane 
in haar oë haar klasmaats gegroet. Sou sy ooit weer 
saam met hulle in ‘n klas kon wees?
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gegroet
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dieselfde geleentheid gee as wat seuns het, maar 
wou hulle nie in gevaar stel nie. Malala het met trane 
in haar oë haar klasmaats gegroet. Sou sy ooit weer 
saam met hulle in ‘n klas kon wees?
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Ons gaan vandag naby die rivier vir mamma tulpe 
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die meisies wat so lig op hulle toontjies dans. Haar 
hart bons! Sy wil hê mense moet eendag vir haar op 
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tent punt lint klonte
sent prent tent punt
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Die naweek gaan pappa en die seuns kamp. Hulle 
gaan in ‘n tent slaap. Pappa sê hulle moet net die 
regte plek soek om die tent op te slaan. Daar kan nie 
klonte op die grond wees nie. 

SKRYF

1. 1. Skryf twee Skryf twee selfstandige naamwoordeselfstandige naamwoorde uit die  uit die 
storie neer.storie neer.
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Malala se pa wou vir haar en die ander meisies 
dieselfde geleentheid gee as wat seuns het, maar 
wou hulle nie in gevaar stel nie. Malala het met trane 
in haar oë haar klasmaats gegroet. Sou sy ooit weer 
saam met hulle in ‘n klas kon wees?
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SKRYF

1. 1. Wat wou Malala se pa vir die meisies hê?Wat wou Malala se pa vir die meisies hê?
    Hulle moes _____ geleentheid as seuns hê.    Hulle moes _____ geleentheid as seuns hê.
2. 2. Wat beteken dit as jy iemand in gevaar stel?Wat beteken dit as jy iemand in gevaar stel?
        As jy _____ doen en ander mense kanAs jy _____ doen en ander mense kan
    _____ kry.    _____ kry.
3. 3. Vir wie het Malala gegroetVir wie het Malala gegroet
    Malala het haar _____ gegroet.    Malala het haar _____ gegroet.
4. 4. Hoekom dink jy het sy gehuil?Hoekom dink jy het sy gehuil?
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    _____ nie.    _____ nie.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Sou sy ooit weer saam met hule in die klas wees?
2. malala het met trane in haar oe haar klasmaats 

gegroet
3. Hy nie wou hulle gevaar in nie stel.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
kuns wens mense panser
sent prent tent punt

 LEES

Khumo hou baie van kuns. Sy hart bons as die klok 
lui en dit is tyd vir hulle kunsles. Hy teken altyd die 
mooiste prent vir Juffrou. Khumo wens hy kon die 
heeldag net kuns doen. Hy hou veral daarvan om 
vlinders te verf.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. khumo hou baie van kunskhumo hou baie van kuns
2. 2. Hy teeken altyd die mooiste prent vir jufrou.Hy teeken altyd die mooiste prent vir jufrou.
3. 3. Sy bons hart klok die as lui kunsles vir die.Sy bons hart klok die as lui kunsles vir die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
lamp romp stamp klomp
ramp armpie stomp dermpie

 LEES

Vandag dra Zandile haar nuwe romp. Tannie Geeta 
het dit vir haar gemaak. Sy het tot laat in die aand 
gewerk. Haar lamp het elke aand tot laat gebrand. 
Daar was ‘n klomp soorte materiaal waarvan Zandile 
kon kies. 
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SKRYF

1. 1. Wie het Zandile se nuwe romp gemaak?Wie het Zandile se nuwe romp gemaak?
    _____ het Zandile se nuwe _____ gemaak.    _____ het Zandile se nuwe _____ gemaak.
2. 2. Hoe weet jy die tannie het tot laat gewerk?Hoe weet jy die tannie het tot laat gewerk?
    Haar _____ het tot laat in die _____     Haar _____ het tot laat in die _____ 
    gebrand.    gebrand.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stampstamp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stompstomp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
soms koms toekoms arms

derms soms koms toekoms

 LEES

Oupa sê altyd ek is te maer. “As ek na jou kyk, 
sien ek net arms en derms!” lag hy.  Soms raak 
ek hartseer as hy dit sê, maar gewoonlik lag ek 
saam. Ek moet iets kry om hom mee te terg in die 
toekoms.

SKRYF

1. 1. Wat is die teenoorgestelde van oupa?Wat is die teenoorgestelde van oupa?
    _____.     _____. 
2. 2. Vind twee rymwoorde in die storie.Vind twee rymwoorde in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dermsderms

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
ramp armpie stomp dermpie
derms soms koms toekoms

LEES

 

Zandile probeer om te mediteer.  “Jy doen dit 
verkeerd!” sê Geeta.  Zandile bloos, haar gesig voel 
warm “Hoe weet jy?” Geeta se wange word rooi. 
Sy bloos ook. “Hmm, ek het jou oor die heinig gesien!”
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2. 2. Wat beteken dit om te bloos?Wat beteken dit om te bloos?
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4. 4. Dink jy Zandile was skaam? Waarom sê jy so?Dink jy Zandile was skaam? Waarom sê jy so?
        _____, want sy het _____ toe Geeta vir_____, want sy het _____ toe Geeta vir
    haar lag.    haar lag.
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LEES Lees al die  en  woorde weer.
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Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. “gesien heining die oor jou het ek Hmm,”
2. Zandile bloos, haar gesig voel warem.
3. jy doen dit verkeerd sê geeta
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mooiste prent vir Juffrou. Khumo wens hy kon die 
heeldag net kuns doen. Hy hou veral daarvan om 
vlinders te verf.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. khumo hou baie van kunskhumo hou baie van kuns
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Vandag dra Zandile haar nuwe romp. Tannie Geeta 
het dit vir haar gemaak. Sy het tot laat in die aand 
gewerk. Haar lamp het elke aand tot laat gebrand. 
Daar was ‘n klomp soorte materiaal waarvan Zandile 
kon kies. 
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soms koms toekoms arms
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Oupa sê altyd ek is te maer. “As ek na jou kyk, 
sien ek net arms en derms!” lag hy.  Soms raak 
ek hartseer as hy dit sê, maar gewoonlik lag ek 
saam. Ek moet iets kry om hom mee te terg in die 
toekoms.
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Zandile probeer om te mediteer.  “Jy doen dit 
verkeerd!” sê Geeta.  Zandile bloos, haar gesig voel 
warm “Hoe weet jy?” Geeta se wange word rooi. 
Sy bloos ook. “Hmm, ek het jou oor die heinig gesien!”
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie wou leer om te mediteer?Wie wou leer om te mediteer?
    _____ wou leer om te _____.    _____ wou leer om te _____.
2. 2. Wat beteken dit om te bloos?Wat beteken dit om te bloos?
    Jou gesig raak _____ en _____.    Jou gesig raak _____ en _____.
3. 3. Hoe weet jy Geeta bly langs Zandile?Hoe weet jy Geeta bly langs Zandile?
        Sy kon oor die _____ loer toe Zandile wouSy kon oor die _____ loer toe Zandile wou
    _____.    _____.
4. 4. Dink jy Zandile was skaam? Waarom sê jy so?Dink jy Zandile was skaam? Waarom sê jy so?
        _____, want sy het _____ toe Geeta vir_____, want sy het _____ toe Geeta vir
    haar lag.    haar lag.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. “gesien heining die oor jou het ek Hmm,”
2. Zandile bloos, haar gesig voel warem.
3. jy doen dit verkeerd sê geeta



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
kuns wens mense panser
sent prent tent punt

 LEES

Khumo hou baie van kuns. Sy hart bons as die klok 
lui en dit is tyd vir hulle kunsles. Hy teken altyd die 
mooiste prent vir Juffrou. Khumo wens hy kon die 
heeldag net kuns doen. Hy hou veral daarvan om 
vlinders te verf.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. khumo hou baie van kunskhumo hou baie van kuns
2. 2. Hy teeken altyd die mooiste prent vir jufrou.Hy teeken altyd die mooiste prent vir jufrou.
3. 3. Sy bons hart klok die as lui kunsles vir die.Sy bons hart klok die as lui kunsles vir die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
lamp romp stamp klomp
ramp armpie stomp dermpie

 LEES

Vandag dra Zandile haar nuwe romp. Tannie Geeta 
het dit vir haar gemaak. Sy het tot laat in die aand 
gewerk. Haar lamp het elke aand tot laat gebrand. 
Daar was ‘n klomp soorte materiaal waarvan Zandile 
kon kies. 
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    gebrand.    gebrand.
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& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
soms koms toekoms arms

derms soms koms toekoms
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sien ek net arms en derms!” lag hy.  Soms raak 
ek hartseer as hy dit sê, maar gewoonlik lag ek 
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1. 1. Wat is die teenoorgestelde van oupa?Wat is die teenoorgestelde van oupa?
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2. 2. Vind twee rymwoorde in die storie.Vind twee rymwoorde in die storie.
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WOENSDAG AKTIWITEIT 2
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Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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lui en dit is tyd vir hulle kunsles. Hy teken altyd die 
mooiste prent vir Juffrou. Khumo wens hy kon die 
heeldag net kuns doen. Hy hou veral daarvan om 
vlinders te verf.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. khumo hou baie van kunskhumo hou baie van kuns
2. 2. Hy teeken altyd die mooiste prent vir jufrou.Hy teeken altyd die mooiste prent vir jufrou.
3. 3. Sy bons hart klok die as lui kunsles vir die.Sy bons hart klok die as lui kunsles vir die.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
lamp romp stamp klomp
ramp armpie stomp dermpie

 LEES

Vandag dra Zandile haar nuwe romp. Tannie Geeta 
het dit vir haar gemaak. Sy het tot laat in die aand 
gewerk. Haar lamp het elke aand tot laat gebrand. 
Daar was ‘n klomp soorte materiaal waarvan Zandile 
kon kies. 



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wie het Zandile se nuwe romp gemaak?Wie het Zandile se nuwe romp gemaak?
    _____ het Zandile se nuwe _____ gemaak.    _____ het Zandile se nuwe _____ gemaak.
2. 2. Hoe weet jy die tannie het tot laat gewerk?Hoe weet jy die tannie het tot laat gewerk?
    Haar _____ het tot laat in die _____     Haar _____ het tot laat in die _____ 
    gebrand.    gebrand.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: stampstamp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: stompstomp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
soms koms toekoms arms

derms soms koms toekoms

 LEES

Oupa sê altyd ek is te maer. “As ek na jou kyk, 
sien ek net arms en derms!” lag hy.  Soms raak 
ek hartseer as hy dit sê, maar gewoonlik lag ek 
saam. Ek moet iets kry om hom mee te terg in die 
toekoms.

SKRYF

1. 1. Wat is die teenoorgestelde van oupa?Wat is die teenoorgestelde van oupa?
    _____.     _____. 
2. 2. Vind twee rymwoorde in die storie.Vind twee rymwoorde in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dermsderms

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

mediteer mantra heining asemhaling kalm

KLANK
ramp armpie stomp dermpie
derms soms koms toekoms

LEES

 

Zandile probeer om te mediteer.  “Jy doen dit 
verkeerd!” sê Geeta.  Zandile bloos, haar gesig voel 
warm “Hoe weet jy?” Geeta se wange word rooi. 
Sy bloos ook. “Hmm, ek het jou oor die heinig gesien!”



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie wou leer om te mediteer?Wie wou leer om te mediteer?
    _____ wou leer om te _____.    _____ wou leer om te _____.
2. 2. Wat beteken dit om te bloos?Wat beteken dit om te bloos?
    Jou gesig raak _____ en _____.    Jou gesig raak _____ en _____.
3. 3. Hoe weet jy Geeta bly langs Zandile?Hoe weet jy Geeta bly langs Zandile?
        Sy kon oor die _____ loer toe Zandile wouSy kon oor die _____ loer toe Zandile wou
    _____.    _____.
4. 4. Dink jy Zandile was skaam? Waarom sê jy so?Dink jy Zandile was skaam? Waarom sê jy so?
        _____, want sy het _____ toe Geeta vir_____, want sy het _____ toe Geeta vir
    haar lag.    haar lag.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. “gesien heining die oor jou het ek Hmm,”
2. Zandile bloos, haar gesig voel warem.
3. jy doen dit verkeerd sê geeta
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1. “gesien heining die oor jou het ek Hmm,”
2. Zandile bloos, haar gesig voel warem.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
soms koms toekoms arms
lamp romp stamp klomp

 LEES

Ek wens ek het geweet wat in die toekoms gaan 
gebeur. Hierdie jaar was nie ‘n lekker jaar nie! Die 
virus het baie mense siek gemaak en ek kon vir drie 
maande nie skool toe gaan nie. Soms was dit lekker, 
maar ek was baie verveeld.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hierdie jaar was nie lekker niehierdie jaar was nie lekker nie
2. 2. Die virrus het baie mense siek gemaak.Die virrus het baie mense siek gemaak.
3. 3. Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
dwerg sorg terg murg
berg dwerg terg murg

 LEES

Bo in die berg woon ‘n groot dwerg. Hy sorg vir Ma 
en Pa dwerg. Hulle is te oud om by die berg af te 
loop vir kos. Partykeer terg die mense van die dorp 
die groot dwerg. Hy wens hulle wil hom nie so terg 
nie.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar bly die groot dwerg?Waar bly die groot dwerg?
    Die groot _____ bly in die _____.    Die groot _____ bly in die _____.
2. 2. Hoekom dink jy is hy hartseer?Hoekom dink jy is hy hartseer?
    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: murgmurg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: tergterg

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
vark kerk kurk park
snork hark merk ark

 LEES

Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dermsderms

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
snork hark merk ark
berg dwerg terg murg

LEES

 

Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat wou Munene die heeldag doen?Wat wou Munene die heeldag doen?
    _____ wou die heeldag _____.    _____ wou die heeldag _____.
2. 2. Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?
    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.
3. 3. Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?
    Eie antwoord    Eie antwoord
4. 4. Vir wie het Munene gemis?Vir wie het Munene gemis?
    _____ het sy _____ gemis.    _____ het sy _____ gemis.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Hy te om die op staan te bed uit moeg voel.
2. heeldag wil die Munene slaap.
3. het jy ‘n drukkie nodig vra sy saggies
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Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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    _____ het sy _____ gemis.    _____ het sy _____ gemis.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Hy te om die op staan te bed uit moeg voel.
2. heeldag wil die Munene slaap.
3. het jy ‘n drukkie nodig vra sy saggies
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 4GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
soms koms toekoms arms
lamp romp stamp klomp

 LEES

Ek wens ek het geweet wat in die toekoms gaan 
gebeur. Hierdie jaar was nie ‘n lekker jaar nie! Die 
virus het baie mense siek gemaak en ek kon vir drie 
maande nie skool toe gaan nie. Soms was dit lekker, 
maar ek was baie verveeld.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hierdie jaar was nie lekker niehierdie jaar was nie lekker nie
2. 2. Die virrus het baie mense siek gemaak.Die virrus het baie mense siek gemaak.
3. 3. Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
dwerg sorg terg murg
berg dwerg terg murg

 LEES

Bo in die berg woon ‘n groot dwerg. Hy sorg vir Ma 
en Pa dwerg. Hulle is te oud om by die berg af te 
loop vir kos. Partykeer terg die mense van die dorp 
die groot dwerg. Hy wens hulle wil hom nie so terg 
nie.
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SKRYF

1. 1. Waar bly die groot dwerg?Waar bly die groot dwerg?
    Die groot _____ bly in die _____.    Die groot _____ bly in die _____.
2. 2. Hoekom dink jy is hy hartseer?Hoekom dink jy is hy hartseer?
    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.
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woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.
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geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
vark kerk kurk park
snork hark merk ark
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Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dermsderms

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
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berg dwerg terg murg

LEES

 

Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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    Die groot _____ bly in die _____.    Die groot _____ bly in die _____.
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gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 
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1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
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Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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    Eie antwoord    Eie antwoord
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    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
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WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
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Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
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Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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2. heeldag wil die Munene slaap.
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1. 1. Wat wou Munene die heeldag doen?Wat wou Munene die heeldag doen?
    _____ wou die heeldag _____.    _____ wou die heeldag _____.
2. 2. Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?
    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.
3. 3. Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?
    Eie antwoord    Eie antwoord
4. 4. Vir wie het Munene gemis?Vir wie het Munene gemis?
    _____ het sy _____ gemis.    _____ het sy _____ gemis.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Hy te om die op staan te bed uit moeg voel.
2. heeldag wil die Munene slaap.
3. het jy ‘n drukkie nodig vra sy saggies
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

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

KYK   
& 

HERHAAL
geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
soms koms toekoms arms
lamp romp stamp klomp

 LEES

Ek wens ek het geweet wat in die toekoms gaan 
gebeur. Hierdie jaar was nie ‘n lekker jaar nie! Die 
virus het baie mense siek gemaak en ek kon vir drie 
maande nie skool toe gaan nie. Soms was dit lekker, 
maar ek was baie verveeld.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hierdie jaar was nie lekker niehierdie jaar was nie lekker nie
2. 2. Die virrus het baie mense siek gemaak.Die virrus het baie mense siek gemaak.
3. 3. Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
dwerg sorg terg murg
berg dwerg terg murg

 LEES

Bo in die berg woon ‘n groot dwerg. Hy sorg vir Ma 
en Pa dwerg. Hulle is te oud om by die berg af te 
loop vir kos. Partykeer terg die mense van die dorp 
die groot dwerg. Hy wens hulle wil hom nie so terg 
nie.
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SKRYF

1. 1. Waar bly die groot dwerg?Waar bly die groot dwerg?
    Die groot _____ bly in die _____.    Die groot _____ bly in die _____.
2. 2. Hoekom dink jy is hy hartseer?Hoekom dink jy is hy hartseer?
    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: murgmurg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: tergterg

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
vark kerk kurk park
snork hark merk ark

 LEES

Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.
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& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
snork hark merk ark
berg dwerg terg murg

LEES

 

Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
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Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat wou Munene die heeldag doen?Wat wou Munene die heeldag doen?
    _____ wou die heeldag _____.    _____ wou die heeldag _____.
2. 2. Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?
    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.
3. 3. Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?
    Eie antwoord    Eie antwoord
4. 4. Vir wie het Munene gemis?Vir wie het Munene gemis?
    _____ het sy _____ gemis.    _____ het sy _____ gemis.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.
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Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Hy te om die op staan te bed uit moeg voel.
2. heeldag wil die Munene slaap.
3. het jy ‘n drukkie nodig vra sy saggies
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MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
soms koms toekoms arms
lamp romp stamp klomp

 LEES

Ek wens ek het geweet wat in die toekoms gaan 
gebeur. Hierdie jaar was nie ‘n lekker jaar nie! Die 
virus het baie mense siek gemaak en ek kon vir drie 
maande nie skool toe gaan nie. Soms was dit lekker, 
maar ek was baie verveeld.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hierdie jaar was nie lekker niehierdie jaar was nie lekker nie
2. 2. Die virrus het baie mense siek gemaak.Die virrus het baie mense siek gemaak.
3. 3. Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,Soms verveeld was baie dit maar ek lekker,

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
dwerg sorg terg murg
berg dwerg terg murg

 LEES

Bo in die berg woon ‘n groot dwerg. Hy sorg vir Ma 
en Pa dwerg. Hulle is te oud om by die berg af te 
loop vir kos. Partykeer terg die mense van die dorp 
die groot dwerg. Hy wens hulle wil hom nie so terg 
nie.
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SKRYF

1. 1. Waar bly die groot dwerg?Waar bly die groot dwerg?
    Die groot _____ bly in die _____.    Die groot _____ bly in die _____.
2. 2. Hoekom dink jy is hy hartseer?Hoekom dink jy is hy hartseer?
    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: murgmurg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: tergterg

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
vark kerk kurk park
snork hark merk ark

 LEES

Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dermsderms

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
snork hark merk ark
berg dwerg terg murg

LEES

 

Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2
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    _____ wou die heeldag _____.    _____ wou die heeldag _____.
2. 2. Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?
    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.
3. 3. Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?
    Eie antwoord    Eie antwoord
4. 4. Vir wie het Munene gemis?Vir wie het Munene gemis?
    _____ het sy _____ gemis.    _____ het sy _____ gemis.
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Ek wens ek het geweet wat in die toekoms gaan 
gebeur. Hierdie jaar was nie ‘n lekker jaar nie! Die 
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Bo in die berg woon ‘n groot dwerg. Hy sorg vir Ma 
en Pa dwerg. Hulle is te oud om by die berg af te 
loop vir kos. Partykeer terg die mense van die dorp 
die groot dwerg. Hy wens hulle wil hom nie so terg 
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Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
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    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.
3. 3. Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?
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KLANK
dwerg sorg terg murg
berg dwerg terg murg

 LEES

Bo in die berg woon ‘n groot dwerg. Hy sorg vir Ma 
en Pa dwerg. Hulle is te oud om by die berg af te 
loop vir kos. Partykeer terg die mense van die dorp 
die groot dwerg. Hy wens hulle wil hom nie so terg 
nie.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Waar bly die groot dwerg?Waar bly die groot dwerg?
    Die groot _____ bly in die _____.    Die groot _____ bly in die _____.
2. 2. Hoekom dink jy is hy hartseer?Hoekom dink jy is hy hartseer?
    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.    Hy is hartseer omdat die mense hom _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: murgmurg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: tergterg

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
vark kerk kurk park
snork hark merk ark

 LEES

Noag het ‘n groot ark gebou. Hy het gehoor daar 
gaan ‘n vreeslike storm kom. Die vark wou eerste in 
die ark in gaan. Hy het snork-snork gehardloop om 
eerste te wees. 

SKRYF

1. 1. Watter Watter geluidgeluid maak ‘n vark? maak ‘n vark?
    ‘n Vark _____.    ‘n Vark _____.
2. 2. Vind twee Vind twee byvoeglike naamwoordebyvoeglike naamwoorde in die storie. in die storie.
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: dermsderms

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

geluid klank omgewing drukkie sielkundige

KLANK
snork hark merk ark
berg dwerg terg murg

LEES

 

Munene wil die hele dag slaap. Hy voel te moeg om uit 
die bed op te staan. Saans, hoor Tannie Jessica hoe 
Munene saggies in sy kussing huil. “Het jy ‘n drukkie 
nodig?” vra sy saggies, maar Munene wil nie ‘n 
drukkie van enige iemand anders as sy ouma hê nie.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wat wou Munene die heeldag doen?Wat wou Munene die heeldag doen?
    _____ wou die heeldag _____.    _____ wou die heeldag _____.
2. 2. Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?Hoekom dink jy het hy saans saggies gehuil?
    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.    Hy wou ‘n _____ van sy _____ af kry.
3. 3. Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?Dink jy ‘n drukkie sou gehelp het vir sy hartseer?
    Eie antwoord    Eie antwoord
4. 4. Vir wie het Munene gemis?Vir wie het Munene gemis?
    _____ het sy _____ gemis.    _____ het sy _____ gemis.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. Hy te om die op staan te bed uit moeg voel.
2. heeldag wil die Munene slaap.
3. het jy ‘n drukkie nodig vra sy saggies
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park
2. 2. fontein ‘n Hulle verby stap.fontein ‘n Hulle verby stap.
3. 3. Hulle voel jammer vir haar.Hulle voel jammer vir haar.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: vormvorm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES

 

Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park
2. 2. fontein ‘n Hulle verby stap.fontein ‘n Hulle verby stap.
3. 3. Hulle voel jammer vir haar.Hulle voel jammer vir haar.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: vormvorm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES

 

Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park
2. 2. fontein ‘n Hulle verby stap.fontein ‘n Hulle verby stap.
3. 3. Hulle voel jammer vir haar.Hulle voel jammer vir haar.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: vormvorm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES

 

Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park
2. 2. fontein ‘n Hulle verby stap.fontein ‘n Hulle verby stap.
3. 3. Hulle voel jammer vir haar.Hulle voel jammer vir haar.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
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HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES

 

Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park
2. 2. fontein ‘n Hulle verby stap.fontein ‘n Hulle verby stap.
3. 3. Hulle voel jammer vir haar.Hulle voel jammer vir haar.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: vormvorm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: vormvorm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES

 

Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES
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1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
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2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.
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‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES
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Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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    afkoel.    afkoel.
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‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.
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        __________..
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Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.
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DONDERDAG AKTIWITEIT 2
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Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag Aktiwiteit 1.
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1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.
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woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.
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HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.
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LEES
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Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
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‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
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baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
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        __________..
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Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
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reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
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dink oor wat om te doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
haar.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. ‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park‘n vark en ‘n dwerg stap eendag in die park
2. 2. fontein ‘n Hulle verby stap.fontein ‘n Hulle verby stap.
3. 3. Hulle voel jammer vir haar.Hulle voel jammer vir haar.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.
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karp serpe dorpe harpie
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baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.
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1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
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hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
arm kerm wurm storm

swerm warm vorm arms

 LEES

Willie Wurm seil stadig oor die warm grond. Hy ruik 
reën in die lug. Daar is ‘n groot storm aan die broei. 
Hy sal so bly wees as dit reën. “Die sand is baie 
warm!” kerm hy. ‘n Swerm bye vlieg verby. “Die 
storm is oppad” zoem hulle.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?Hoekom wil Willie Wurm hê dit moet reën?
        Die ____ is baie ____ en die reën sal ditDie ____ is baie ____ en die reën sal dit
    afkoel.    afkoel.
2. 2. Wie vertel vir hom van die storm?Wie vertel vir hom van die storm?
    ‘    ‘n ____ vertel Willie van die ____.n ____ vertel Willie van die ____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: armsarms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: vormvorm

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
skerp harp serp dorp
karp serpe dorpe harpie

 LEES

‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
vang.

SKRYF
1. 1. Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?Maak ‘n samestelling met die woorde vars water?
        __________..

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: serpserp
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp

LEES

 

Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 5GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
vark kerk kurk park

dwerg sorg terg murg

 LEES

‘n Vark en ‘n dwerg stap eendag in die park. Hulle 
stap verby ‘n kerk. Hulle stap verby ‘n fontein. Hulle 
stap verby ‘n skool. Hulle sien hoe die kinders ‘n mies 
meisie terg oor haar skoene. Hulle voel jammer vir 
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‘n Karp is ‘n vis wat in vars water swem. Ons noem 
dit ‘n varswatervis. Die spieëlkarp en die leerkarp is 
baie gewild by hengelaars. Jy moet gewoonlik deur 
‘n dorp ry na die naaste rivier as jy lekker karp wil 
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skerpskerp
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hartseer grappe vergeet toertjies oorlede

KLANK
swerm warm vorm arms
skerp harp serp dorp
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Toe Khumo Dinsdag na skool by die huis kom, vertel 
sy ma hom dat Bantu se ouma oorlede is. Bantu was 
altyd saam met sy ouma. “Ek moet probeer om my 
vriend beter te laat voel!” dink Khumo. Hy dink en 
dink oor wat om te doen.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?Watter dag het Khumo die slegte nuus gekry?
    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.    Khumo het die _____ nuus _____ gekry.
2. 2. Wie het vir hom die slegte nuus vertel?Wie het vir hom die slegte nuus vertel?
        Khumo se _____ het vir hom die slegteKhumo se _____ het vir hom die slegte
    _____ vertel.    _____ vertel.
3. 3. Wat was die slegte nuus?Wat was die slegte nuus?
        Khumo se maatjie, _____, se ouma isKhumo se maatjie, _____, se ouma is
    _____.    _____.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

LEES
Lees die  en  
woorde van Donderdag Aktiwiteit 1.Donderdag 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 moet probeer om my vriend beter te laat voel
2. Bantu was altyt saam met sy ouma.
3. dink en dink om wat oor te doen Hy.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.
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3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.
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pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––
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Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
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1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.
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LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.
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karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms
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Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie

swerm warm vorm arms

 LEES

Ons gaan verder lees oor die karp. ‘n Karp se reuk 
sintuig is vreeslik goed en fyn. Dit is een van sy 
belangrikste sintuie wat hy gebruik om sy voedsel 
mee te vind. Hy moet ook goed kan sien in die 
troebel water van ons damme en riviere.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. hy moet ook goed kan sien in die troebel waterhy moet ook goed kan sien in die troebel water
2. 2. karp die oor lees verder gaan Ons.karp die oor lees verder gaan Ons.
3. 3. Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.Sy reuk sintuig is vreeslik goet en vyn.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

skaars bars pers mors

 LEES

Het jy al gesien hoe die was van ‘n kers afdrup. Dit 
mors vreeslik. Mamma is sommer baie vies. Haar 
pragtige pers tafeldoek is vol kerswas gemors. Die 
pers tafeldoek is skaars ‘n maand oud. “Hoe het dit 
so vuil geword?” wonder sy.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?Wat maak ‘n groot gemors op die tafeldoek?
    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.    Die _____ se was _____ op die tafeldoek.
2. 2. Watter kleur is mamma se tafeldoek?Watter kleur is mamma se tafeldoek?
    Haar tafeldoek is _____.    Haar tafeldoek is _____.

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: koorskoors
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: skaarsskaars

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
harte stort poort kort

koevert terte soort beurt

 LEES

Ek is so opgewonde! Daar het ‘n koevert by die huis 
vir my opgedaag. Binne in die koevert was ‘n kort 
briefie. Die brief was van my ouma af. Sy het my 
vertel dat dit my beurt is om hierdie naweek vir 
haar te kom kuier.

SKRYF

1. 1. Soek twee Soek twee meervoudemeervoude in die klanke woorde in die klanke woorde
    _____ en _____.    _____ en _____.
2. 2. Soek ‘n Soek ‘n werkwoordwerkwoord in die laaste sin. in die laaste sin.
        __________. . 

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

LEES
Lees die  en  
woorde van Woensdag Aktiwiteit 1.Woensdag Aktiwiteit 1.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: poortpoort
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: terteterte

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
bors kers koors wors

harte stort poort kort

LEES
 

Op die aand voor die eerste November, het my 
ma vir my en my suster gevra om al die foto’s van 
Tio Pablo bymekaar te maak. Sy het foto’s gekry 
van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.
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Lees die  en  
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1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 6GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
altaar foto’s welkom versier siele

KLANK
karp serpe dorpe harpie
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van haar en Tio toe hulle nog klein kindertjies was. 
“Daarsy!” het my ma gesê. “Dit sal Tio se siel laat 
welkom voel.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Van wie het die meisies foto’s bymekaar           Van wie het die meisies foto’s bymekaar           
gemaak?gemaak?

        Hulle het _____ van _____ bymekaarHulle het _____ van _____ bymekaar
    gemaak.    gemaak.
2. 2. Watter spesiale foto’s het ma gekry.Watter spesiale foto’s het ma gekry.
        Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.Sy het foto’s van hulle as _____ gekry.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. daarsy het my ma gesê
2. Sy het foto’s van en Tio haar toe hulle klein nog 

was.
3. Dit sal Tio se siel laat welkom voël.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
skaars bars pers mors

 LEES

Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
2. 2. Soek twee Soek twee rymwoorderymwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____ en _____.    _____ en _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dwergdwerg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kerkkerk

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk
    het.    het.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
3. Hulle dansers sien groep ‘n ook.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
skaars bars pers mors

 LEES

Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
2. 2. Soek twee Soek twee rymwoorderymwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____ en _____.    _____ en _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dwergdwerg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kerkkerk

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk
    het.    het.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
3. Hulle dansers sien groep ‘n ook.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
skaars bars pers mors

 LEES

Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
2. 2. Soek twee Soek twee rymwoorderymwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____ en _____.    _____ en _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dwergdwerg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kerkkerk

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk
    het.    het.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
3. Hulle dansers sien groep ‘n ook.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
skaars bars pers mors

 LEES

Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
2. 2. Soek twee Soek twee rymwoorderymwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____ en _____.    _____ en _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dwergdwerg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kerkkerk

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk
    het.    het.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
3. Hulle dansers sien groep ‘n ook.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets
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Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
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Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
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arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.
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1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
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2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
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    het.    het.
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VRYDAY AKTIWITEIT 2
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Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
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Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
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Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.
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Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
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Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
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–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
skaars bars pers mors

 LEES

Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.
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SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
2. 2. Soek twee Soek twee rymwoorderymwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____ en _____.    _____ en _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dwergdwerg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kerkkerk

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.
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    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
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woorde van Dinsdag Aktiwiteit 1.Dinsdag Aktiwiteit 1.

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk
    het.    het.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
3. Hulle dansers sien groep ‘n ook.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 7GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
koevert terte soort beurt
skaars bars pers mors

 LEES

Shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 
kuier. Haar ma bak ‘n paar terte en pak haar mooi 
pers tafeldoek in. Hulle het skaars gestop by die 
familie of almal bars by die deure uit om hulle te 
verwelkom.

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. shamiso gaan saam met haar ouers by die familie shamiso gaan saam met haar ouers by die familie 

kuierkuier
2. 2. Haar ma bak ‘n paar tertte.Haar ma bak ‘n paar tertte.

DINSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
tulp mond help tand
dans tent wens punt

 LEES

Die lang vakansie is verby, die skole gaan begin. Daar 
lui die wekker, kan jy glo! Dit is opstaan tyd vir my. 
Dit is tande borsel, boeke pak, die skoene druk maar 
seer, dit is kosblik en skryfgoed in my sak, reguit uit 
die deur.



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Watter vakansie is verby?Watter vakansie is verby?
    Die _____ vakansie is _____.    Die _____ vakansie is _____.
2. 2. Wat pak ek in my sak?Wat pak ek in my sak?
    Ek pak my _____ en _____ in my sak..    Ek pak my _____ en _____ in my sak..

DINSDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: tandtand
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: helphelp

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
lamp soms romp koms

dwerg sorg vark kerk

 LEES

Terug hok toe gaan ek weer.  Juffrou wag met haar 
nuwe romp daar by die deur. Kyk daar is my maats. 
Ons werk,, lag en terg mekaar - ek hou van skool - 
SOWAAR!

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte leestekens in:Vul die korrekte leestekens in:
    Ons werk lag en terg mekaar    Ons werk lag en terg mekaar
2. 2. Soek twee Soek twee rymwoorderymwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____ en _____.    _____ en _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: dwergdwerg
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: kerkkerk

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

Zimbabwe paleis voorouers toergids museum

KLANK
arm kerm skerp harp
bors hart kers beurt

LEES

 

Die gids neem hulle na ‘n klein dorpie toe. “Hierdie is 
oorgebou sodat julle kan sien hoe huise regtig hier in 
Groot Zimbabwe gelyk het!” verduidelik hy. Hulle sien 
ook ‘n groep dansers. “Hierdie dansers werk daaraan 
om die antieke danse lewendig te hou!” sê die gids.



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?Wie het hulle na ‘n klein dorpie geneem?
        Die _____ het hulle na ‘n klein _____Die _____ het hulle na ‘n klein _____
   geneem.   geneem.
2. 2. Wat kon hulle sien in die klein dorpie?Wat kon hulle sien in die klein dorpie?
    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk    Hoe die _____ in Groot Zimbabwe gelyk
    het.    het.

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. hierdie dansers  hou die antieke danse lewendig 
2. die gits neem hulle na ‘n klein dorpie.
3. Hulle dansers sien groep ‘n ook.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
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Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons
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& 
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paragraaf geloof aandete aktivis versigtig
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terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”
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1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
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Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 
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Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 
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aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!
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        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.
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HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!
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    staan gevat.    staan gevat.
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terg kurk murg park
berg wurm serp storm
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maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
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eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
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nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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



–––––– 3  3 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 



–––––– 4  4 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

DONDERDAG AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

1. 1. In watter land woon ons?In watter land woon ons?
    Ons woon in _____.    Ons woon in _____.
2. 2. Wat doen die wette in ons land vir ons?Wat doen die wette in ons land vir ons?
    Die wette _____ ons.    Die wette _____ ons.
3. 3. Kan ons in ons land met enige iemand trou.Kan ons in ons land met enige iemand trou.
    _____, die wette beskerm ons teen    _____, die wette beskerm ons teen
        diskriminasiediskriminasie..

VRYDAG AKTIWITEIT 1

LEES Lees al die  en  woorde weer.

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

VRYDAY AKTIWITEIT 2

LEES Lees al die  en  woorde weer.

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg:
1. haai roep thomas verbaas waar is my kos
2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.



–––––– 1  1 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!



–––––– 2  2 ––––––

Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
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waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
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2. Dit maak nie saak wat jou ras of giloof is nie.
3. Selfs Suid-Afrika in is daar mense ons wat wil 

seermaak.
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Grade 3 Term 4 Home Language Afrikaans Worksheets

HUISTAAL AFRIKAANS WEEK 8GRAAD 3 TERMYN 4 WERKSBLAD 
MAANDAG  AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
koors soort wors kort
skaars skulp eend hulp

 LEES

Wanneer ’n mens na die naghemel opkyk, sien jy nie 
net sterre nie. Die swart leegte van die ruimte is 
deurtrek met voorwerpe van elke denkbare vorm 
en grootte. Van enorme brandende sterre tot 
piepklein stofvlekkies. 

MAANDAG  AKTIWITEIT 2

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

SKRYF

Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.Skryf die sinne in jou boek. Maak die foute reg.
1. 1. As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net As mens na die naghemel opkyk sien jy nie net 

sterre nie.sterre nie.
2. 2. Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en Daar is voorwerpe van elke denkbare vorem en 

grote..grote..
DINSDAG AKTIWITEIT 1

KYK   
& 

HERHAAL
paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
kind oond wins lint
bons kuns stamp toekoms

 LEES

Die maanmannetjie vat die visstokkie wat langs sy huisie 
staan, en loer oor die randjie van die maan. Stouterig gooi 
hy die visstok se lyntjie met die hoekie en die sinkertjie 
aan, al die pad af, af, af tot daar onder op die aarde!
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SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
        Af, _____ tot onder op die _____.Af, _____ tot onder 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: toekomstoekoms
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: oonsoons

WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.

WOENSDAG AKTIWITEIT 2

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

Skryf die  en  woorde in jou woordeboek.
Skryf ‘n Skryf ‘n sinsin met:  met: wurmwurm
Skryf ‘n Skryf ‘n vraagvraag met:  met: parkpark

DONDERDAG AKTIWITEIT 1
KYK   

& 
HERHAAL

paragraaf geloof aandete aktivis versigtig

KLANK
dorp swerm warm tulp
eend oond harp vark

LEES
 

Ons woon in een van die min lande in die wêreld
waar daar wette is om jou te beskerm. Dit maak 
nie saak wat jou ras of geloof is, of wie jy kies om 
mee te trou nie. Maar selfs in Suid-Afrika, is daar 
nog mense wat ons lelike name noem, of ons wil 
seermaak, verduidelik hy. 
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SKRYF

1. 1. Wat het die maanmannetjie gevat?Wat het die maanmannetjie gevat?
    Hy het die _____ wat langs sy _____    Hy het die _____ wat langs sy _____
    staan gevat.    staan gevat.
2. 2. Tot waar het hy die lyntjie gegooi?Tot waar het hy die lyntjie gegooi?
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Lees die  en  
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WOENSDAG AKTIWITEIT 1
KYK   
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HERHAAL
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KLANK
terg kurk murg park
berg wurm serp storm

 LEES

Thomas, die seuntjie, sit sy aandete en eet. Die 
maanmannetjie hak ‘n sappige hoenderboudjie aan 
die hoekie, lig dit uit Thomas se bord en katrol dit 
vinnig terug tot op die maan. “Haai!” roep Thomas 
verbaas.“Waar is my kos?”

SKRYF

1. 1. Vul die korrekte voornaamwoord in:Vul die korrekte voornaamwoord in:
    Thomas sit _____ aandete en eet.    Thomas sit _____ aandete en eet.
2. 2. Soek 2 Soek 2 verkleinwoordeverkleinwoorde in die leestuk.? in die leestuk.?
    _____ en _____.    _____ en _____.
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