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1. Skryf die sinne in die VERLEDE  TYD: 

VOORBEELD:  Johan gaan dokter toe. 

               Johan het dokter toe gegaan. 

1.1. Tshepiso dra elke dag vars water.        

1.2.Tshepiso is ‘n waterdraer      

2. Skryf die VERKLEINWOORDE  vir die volgende: 

2.1. stok -       

2.2. dorp -       

3. Skryf die sinne oor in die ONTKENNENDE vorm 

     VOORBEELD: Aliyah hou van groente. 

                      Aliyah hou nie van groente nie. 

3.1. Tshepiso se familie was tevrede met die gekraakte pot 

4. Herskryf (rewrite) die sinne. Begin met onderstreepte woorde. WOORDORDE. 

     VOORBEELD: Sy voel soms op ‘n Woensdag ongelukkig. 

             Soms voel sy op ‘n Woensdag ongelukkig. 

4.1.Die perfekte pot was trots op sy werk.  

5. Verbind die sinne met die VOEGWOORDE tussen hakies: 

 5.1. Hy het die helfte van sy water uitgelek. Hy was gekraak   (omdat)   

5.2. Die perfekte pot het die gekraakte pot geignoreër . Hy was selfsugtig.  (want)  

6. Gee die MEERVOUD vir die die volgende woorde 

6.1 pot -  

6.2 skouer -  

6.3 familie-  



7.Skryf die sinne oor in die TOEKOMENDE TYD 

VOORBEELD:  Amina skryf haar eksamen in die oggend 

         Amina sal haar eksamen in die oggend skryf. 

7.1. Hy dra twee groot potte oor sy skouers        

7.2. Hy lek vanaf die stroompie tot in die dorpie.       

 8. Verdeel die volgende woorde in LETTERGREPE 

8.1. Stukkend –  

8.2. Belangrik –  

9. Gee die ANTONIEME vir die volgende: 

9.1. Groot-  

9.2. Hartseer-  

10. Skryf die sinne oor in die INDIREKTE REDE 

 VOORBEELD: Die kinders sê: “Ons maak armbande”  

     Die kinders sê dat hulle armband maak. 

10.1. Die gekraakte pot sê:  “Ek is skaam oor die kraak in my sy.”    

11. Onderstreep die korrekte VOORNAAMWOORD  

11.1. Tshepiso  was ‘n waterdraer. (Hy/Sy) dra vars water elke dag.    

 

 

  

  


