AFRIKAANS HT HUISWERK WEEK 9
15 – 19 JUNIE 2020
MAANDAG

1. Handskrif: Oefen 2 lyntjies van elk van die volgende.

/o

O

/o

O

Ons /ry /op Ollie /olifant.
2. Maak sinne met die volgende woorde:

/pragtige /aaklige /bangerige /langerige /gelerige
3.

DINSDAG

1. Handskrif: Oefen 2 lyntjies van elk van die volgende.

/p

P /p

P

Piet /pappegaai /praat /baie
2. Maak sinne met die volgende woorde

/harige

/benerige

3. Lees die stuk 2 keer.

/olierige /s/lordige /deftige

Bernie is ‘n haan met die mooiste grys en blou stertvere. Hy het op die plaas
Groot Geluk gewoon en dit was sy werk om al die diere op die plaas wakker te
maak. Bernie het net een probleem gehad. Hy het daarvan gehou om met sy
mooi stertvere te pronk. Ongelukkig het die diere nie daarvan gehou as hy so
vreeslik spog oor sy stertvere nie. Die klein varkies het toe ‘n plan bedink en
gooi hom toe in die modderpoel. Die volgende oggend het die hele plaas verslaap
want Bernie het nie gekraai nie. Almal het toe verslaap en so gebeur dit dat
almal na hierdie haan soek. Skielik hoor Koei iets in haar stal, en sy roep al die
diere om te kom kyk. Hulle kry toe vir Bernie in die hoekie waar hy wegkruip.
Toe almal nader kom om te kom kyk jaag hy almal weg en sê hy wil alleen wees.
Ou wagter die hond sien toe dat arme Bernie baie sleg lyk en vra toe wat gebeur
het. Hy vertel toe aan hulle dat die klein varkies hom gegryp het en in die
modder gegooi het. Nou is sy stertvere so vuil, hy kan nooit so op die plaas loop
nie. Koei kry toe vir arme Bernie jammer en help hom om sy stert vere skoon te
kry. Bernie het ‘n goeie les geleer en het nooit weer oor sy stertvere gespog nie.

WOENSDAG

1.Skryf die volgende sinne oor met korrekte leestekens.
a) ek speel met my vriend
b) wie sal my help
c) sam en jane lees die boek

2. Skommel die sinne reg en skryf dit in die korrekte volgorde.
a) hond die kat jag Die
b) vis Die eet kat
c) die bang Die vir muis is kat
d) my Ek is vir hond lief

3.

DONDERDAG

1. Lees die stuk 2 keer deur.

3.Luister na instruksies. Simon sê:
Verduidelik dat hulle net die instruksie moet doen wat begin met Simon sê. Doen
dit op A4 papier.

VRYDAG
1.

2.

