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 LES  1  : INSTRUKSIES 

1.Gebruik die Afrikaans Sonder Grense en ‘n woordeskatboek om hierdie werk  

   te doen. 

2.Beantwoord die vrae in jou skryfboek. 

HOOFSTUK 6 :  OP SAFARI 

Luister en Praat: Inligting (information) in ‘n brosjure ( brochure) -bl 70-71 

1.Die woord Safari beteken ‘n ontdekkingsreis (journey of discovery) 

2.’n Brosjure is ‘n pamflet wat inligting oor iets gee. 

Kyk na bl. 70-71 . Daar is ‘n pamflet van die wildtuin. Lees die pamflet 

aandagtig. 

1.Klassifeer inligting (classify information) 

   Teken die table bo-op bl.71 .Tel (count) die diere , voëls en bome . Skryf die  

   Getal (number) en die name (names) op die regte plekke in die table. 

2. Beantwoord die vrae 1 – 5 op bl. 71 

2.1. Wat is die naam van die wildtuin wat geadverteerd (advertised) word ? 

2.2. Wat kan ‘n mens saans (at night) in die wildtuin doen? Noem drie dinge. 

2.3. Wanneer (when) is die beste tyd om na diere by die drinkplekke te gaan  

       kyk ? Noem twee tye. 

2.4. Wanneer kry die meeste (most) tropdiere kleintjies ? 

2.5. a) Vir wie (for who) is hierdie brosjure geskryf (written) , dink jy ? 

       b) Hoe sal dit hulle help ?  

 

E-pos adres : shirz1115@gmail .com 



MEMO : OP SAFARI  

Luister en Praat: bl. 70 – 71 

1.Klassifeer Inligting 

            DIERE           VOËLS             BOME 

Naam                     Getal Naam                       Getal Naam                      Getal 

Vlakvarke                 4 Arend                         1 Kremetart                  2 

Buffels                     7 Ooievaars                  2 Hardekool                 2 

Bobbejane               3 Tarentale                   4 Doringboom             7      

Kameelperde           2   

Koedoes                  2   

Blouwildebeeste     2   

Olifante                    2   

Likkewaan               1   

   

 

Antwoorde: 

2.1. Nasionale Krugerwildtuin 

2.2. Jy kan onder die bosveldboom sit ,na die sterre kyk en na die naggeluide 

       luister. 

2.3. In die vroegoggend en laatmiddag. 

2.4. In die Somer 

2.5. a) Vie mense wat die Krugerwildtuin wil besoek. 

       b) Dit gee inligting oor wat hulle daar kan doen en sien en wanneer dit ‘n  

           goeie tyd is om daar te wees. 


