
Ouers en Graad 6-leerders, die werk wat hier geplaas word is nie verpligtend nie, dis net 
vir jou en jou ouers 'n riglyn van wat ons in week 5 en 6 van kwartaal 2 sou gedoen het.  

Week 5 en 6  -   Wolhaarstories en fabels 

Lees = Lees soveel as wat jy kan. Probeer om elke dag vir iemand hardop te lees. Jy kan die 
stories in jou leesboek lees, jy kan storieboeke lees, jy kan die begripsoefeninge in jou 
Platinumboek lees. Jy kan enige iets lees. 

Goeie raad is net om neer te skryf wat jy alles gelees het in hierdie grendeltyd. En as dit 'n 
storie is wat vrae het, probeer dit altyd beantwoord. Doen dit skriftelik en VOLLEDIG, nie 
net “ja” en “nee” en “want” en “omdat” antwoorde nie. 

Taalwerk = Gaan voort met die oefeninge wat ek verlede keer al vir julle gegee het. Dis 
volledig vir jou verduidelik en daar is by elke verduideliking 'n oefening. 

Begripslees = Maak seker dat jy weet wat 'n fabel is. Lees baie fabels, op die internet is daar 
baie. Hoe meer jy lees, hoe beter idee gaan jy kry van wat 'n fabel is. 

Doen ook:     Bl. 88-90    ;    Bl.100-102    

 

Lees verder 
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GRENDELUITDAGING:  IDIOMEKOMPETISIE  Gr.6 
In jou platinumboek kruip die betekenisse van die volgende idiome weg. 

 Op Bl. 2,14, 21, 38, 50, 62, 65, 74, 79, 86, 98, 102 

Gaan soek die betekenisse daarvan en vul dit teenoor die regte idioom in.  

Jy gaan hierdie oefening ingee na die grendeltyd. Dit is ook verpligtend om dit in te gee 
om aan die kompetisie deel te neem. 

Kies dan een of twee van die idiome en neem 'n foto daarvan met jou selfoon. 

Stuur jou foto in. JY MAG GEEN FOTO INSTUUR WAARVAN JOU OUERS NIE KENNIS DRA 
NIE. HULLE MOET TOESTEMMING GEE!! 

Skryf die idioom wat jy uitbeeld onderaan met jou naam en van en klas en e-pos dit na 
die volgende e-pos adres: wilken.eligwa@yahoo.com 

As jy 'n graad-6 klasmaatjie ken wat ook wil deelneem, maar nie kan e-pos nie, laat hy/sy 
dit vir jou stuur en dan e-pos jy dit net onder sy naam. 

Dis 'n kompetisie!! Na die grendeltyd sal al die foto’s volgens kreatiwiteit en uitbeelding 
beoordeel word en daar sal 'n wenner aangekondig word in die klas. 

Kom maats kry julle ouers, selfoonmaats en ver familie almal aan die dink. Stel mooi 
foto’s saam en stuur dit in. 

Hier is 'n paar voorbeelde. 

 

 
 
 

 

 

                                                                  Agter die kap van die byl kom 

 



Naam en van ______________________________________ Klas: ______ 
 

Idioom Betekenis 

'n Verstrooide professor  

Iets tref jou soos 'n weerligstraal Jy besef skielik iets 

Hy is vuur en vlam Iemand is gereed om iets te doen 

Trek die skoen aan as dit jou pas  
Die appel val nie ver van die 
boom af nie 'n Kind aard baie na sy ouers 

'n Appeltjie vir die dors bewaar  
Een vrot appel steek al die ander 
aan 

'n Slegte persoon het 'n negatiewe invloed 
op ander. 

Iemand gooi appels  

Deur 'n suur appel byt 'n Onaangename, maar noodsaaklike taak 
verrig  

Sy lewe is 'n ope boek Hy het geen geheime nie. 

Voor op die wa wees  

Die wa voor die osse span  

Die aap uit die mou laat Die geheim verklap 

Sy hart sak in sy skoene Sy moed begewe hom 
Hy het nie al sy varkies op hok 
nie 

 

Dis soos 'n rooi lap vir 'n bul Dit maak mens baie kwaad/briesend 

'n Oulap se rooi maak mooi  

Slaap soos 'n klip Slaap baie vas 
Moenie 'n gegewe perd in die 
bek kyk nie  

Daar’s 'n slang in die gras Daar is iets wat nie reg is nie 

Hy kry die wind van voor  

Iemand om die bos lei Iemand bedrieg 



Iemand in die nek kyk  

Iemand aan die neus lei  

'n wit leuentjie vertel 'n Onskuldige leuen vertel 

'n gesig soos 'n suurlemoen  
Daar het suurlemoensap 
deurgeloop 

 

Hy maak die lewe suur vir ander Hy maak die lewe onaangenaam vir ander 

Sy skil nie 'n appel twee keer nie Sy herhaal nie wat sy gesê het nie 

Jy kan 'n speld hoor val  
Die woorde uit iemand se mond 
neem Presies sê wat die ander persoon wou sê 

Dit is sy Achilleshiel  

'n Gordyn oor iets laat sak Iets beëindig en nie weer daarna verwys 
nie 

Die masker laat val  

In die kollig wees In die middelpunt van die aandag 

In 'n blik druk  
Leë blikke maak die grootste 
geraas  

Vele hande, ligte werk As almal saamwerk, gaan dit vinniger 

My hande is afgekap  

Met gevoude hande sit Niks doen nie 

Die hande uit die moue haal  

Jou hand diep in die sak steek  
 


