
Kw 2 LUISTER EN PRAAT 
W 5 + 6 Bekyk instruksies 

 

Bestudeer die onderstaande instruksies en plaas dit in die korrekte volgorde:  

So bak ons koek! 
 

 Ek sif die bakpoeier, sout en meelblom saam in ‘n mengbak. 

 Ek sit die koekpan in die oond. 

 Ek haal die bestanddele uit die kas uit. 

 Ek versier die koek met room en konfyt. 

 Ek voeg die eiers en melk by die meelblom. 

 Ek en my maats eet die koek. 

 Ek skakel die oond aan. 

 Ek lees die resep noukeurig deur. 

 Ek meng die mengsel goed. 

 Ek smeer die koekpan met botter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kw 2 LEES EN KYK 
W 5 +6 Lees ‘n instruksionele teks 

              Lees die volgende instruksieteks en beantwoord die vrae: 

Instruksies om ‘n duvet van dons te was: 
Dis nie nodig om jou duvet of kussing elke week te was nie.  Hier volg ‘n paar 
instruksies om jou donsduvet te was: 

 Hang die duvet gereeld buite om lug te kry.  Dit raak van die vog in die duvet 
ontslae en laat dit weer uitpof. 

 Was die duvet eers na ‘n paar jaar van gebruik.  Dit kan met die hand in die 
bad of in ‘n groot wasmasjien gedoen word. 

 Kies ‘n lekker warm da gen begin vroeg die oggend. 
 Gebruik net Woolite en koue water wanneer jy dit was. 
 Dompel die duvet onder die water.  Aan die begin sal dit dry fen nie veel water 

absorbeer nie omdat die materiale baie dig geweef is. 
 Druk al die lug uit die duvet. 
 Maak seker die duvet is deurnat voordat jy jou masjien op ‘n ligte siklus 

aanskakel. 
 Skud die duvet en hang dit op die draad om droog te word wanneer jy dit klaar 

gewas het. 
 Draai dit elke uur om sodat die water ook na die ander kant kan dreineer. 

 
Wanneer die duvet droog is kan dit ook teen lae temperatuur getuimeldroog word om 
dit lekker te laat uitpof. 
  

 
Beantwoord nou die vrae: 

1.  Waarvoor word daar instruksies gegee in die teks? 
2. Waarom moet die duvet gereeld buite gehang word? 
3. Waar kan die duvet gewas word? 
4. Waarmee moet jy die duvet was? 
5. Verduidelik kortliks in 4 stappe hoe jy die duvet moet was. 
6. Waarom dryf die duvet aanvanklik op die water? 
7. Die duvet moet elke uur omgedraai word, gee ‘n rede daarvoor. 
8. Daar word aanbeveel dat die duvet teen die einde getuimeldroog moet word.  Verduidelik in ‘n 

goeie sin waarom dit nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   KW 2  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 5 + 6 Woordvlakwerk: voorsetsels, telwoorde 

Sinvlakwerk: Lydende en bedrywende vorm. 
Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: 
Idiome en uitdrukkings 
Lees- en skryftekens: koppelteken en afkappingsteken 

 
WOORDVLAKWERK: 

Voorsetsel:  Dit is verbindings- of verhoudingswoorde wat nodig is om ‘n sin volledig te maak. 
Byvoorbeeld:  Jy moet op jou hoede wees.  Die seun sit agter sy lesenaar.  
                          Hy het dit onder eed verklaar.  Die appel lê langs die boek. 
 
Telwoorde:  Woorde wat ‘n getal, hoeveelheid of posisie aandui.  Daar kan twee soorte 
onderskei word: 
Hooftelwoord:  Dui die getal of hoeveelheid van iets aan.                     
Bepaalde hooftelwoord:  Jy kan die hoeveelheid vasstel: Hy het twee pare tekkies aangepas. 
Onbepaalde hooftelwoord:  Jy nie presies sê hoeveel nie: Daar was baie soorte tekkies.  Ons het 
min werk om te leer. 
 Rangtelwoorde: Dui die volgorde of posisie (hoeveelste) aan. 
Bepaalde rangtelwoord: Jy kan die presiese volgorde of posisie vasstel:  Ek was derde in die 
100m. 
Onbepaalde rangtelwoord: Jy is onseker van die orde of posisie:  Dis die laaste keer dat ek vra!  
Ek is die middelste kind.   
 

SINVLAKWERK: 
Lydende en bedrywende vorm: 
Wanneer ons met mekaar praat, is dit gewoonlik in die bedrywende vorm. 
Bv.  Gert bestuur die motor.   Gert is die onderwerp  en motor die voorwerp. 
 
Wanneer ons nou die sin wil verander na die lydende vorm, sal dit soos volg lyk: 
Die motor word deur Gert bestuur. 
Ons het dus die posisie van die onderwerp en voorwerp omgeruil. 
 
Dit is belangrik om op die tye te let:  
Teenwoordige tyd:  Die mans bespreek die saak. 
Die saak word deur die mans bespreek.  (voeg die woorde” word deur” by) 
Die ouma pas die kinders op.    
Die kinders word deur die ouma opgepas. 
 
Verlede tyd:  Die mans het die saak bespreek. 
Die saak is deur die mans bespreek. (voeg “is deur” by.) 
Die vrou het die appels gepluk. 
Die appels is deur die vrou gepluk. 
 
Toekomende tyd: Hulle sal die saak bespreek. 
Die saak sal deur hulle bespreek word.  (voeg “sal deur” by.) 
Die Gr. 7’s sal ‘n moeilike toets skryf. 
‘n Moeilike toets sal deur die Gr. 7’s geskryf word.  
 
 
 
 
 



BETEKENISLEER EN WOORDESKATUITBREIDING 
Idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde:   
Leer die volgende uitdrukkings en gebruik dit mondelings en in jou skryfstukke: 
 
‘n Appeltjie met iemand skil  -  Iemand uittrap of met hom redeneer oor ‘n saak . 
‘n Berg van ‘n molshoop maak.  -  Vreeslik oordryf 
Iemand dronkslaan.  -  Iemand verbaas. 
Dis dadels met jou. – Daar kom niks van nie. 
Dit gee my grys hare. –  Dit bekommer my. 
Hande in die hare. – Moedeloos wees. 
 
 

LEES- EN SKRYFTEKENS 
Koppelteken: 

Sing-sing, gou-gou Herhaling van woorde 
Bo-oor, sewe-uur Opeenhoping van klinkers 
A-klas, o.12-span Samestelling met syfer, afkorting en letters 
Oom-hulle, Pa-goed Samestellings met -hulle en -goed in aanspreekvorme 
Pretoria-Noord, Wes-Kaap Samestellings met rigting 
Vis-en-tjips, sout-en-peper Samestelling wat een saak benoem/samestelling met 

“en” 
Sigaret-as, grasplakkie-
advertensie 

Om te voorkom dat die word verkeerd uitgespreek word 
Om die lees van lang woorde te vergemaklik.  

Klein-Karoo, Agter-Paarl By Aaardrykskundige eiename 
Olivier-huis,  
Wêreldbeker-krieket 

‘n Eienaam gekoppel aan ‘n soortnaam 

Hokkie- en rugbywedstryde By aanduidings dat woorddele weggelaat is. 
  
 
Afkappingsteken: 

 

hy’t , s’n, g’n Klankweglating 
9’s,  9’tjie Meervoude en verkleining van letters en getalle. 
foto’s, ma’s Woorde wat op i, o, u en ‘n lang a-klank eindig. 
Marais’s Eiename wat op e, r en s eindig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   KW 2  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 5 + 6 Woordvlakwerk: voorsetsels, telwoorde 

Sinvlakwerk: Lydende en bedrywende vorm. 
Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: 
Idiome en uitdrukkings 
Lees- en skryftekens: koppelteken en afkappingsteken 

 
Lees die volgende stuk noukeurig deur en beantwoord die taalvrae: 
 

Laat gras onder jou voete groei met dié plakkies: 
1. JOHANNESBURG. – ‘n Australiese skoenvervaardiger het met die idee vorendag 

gekom van plakkies wat dit laat voel of jy (a) ‘n grasperk stap. 
2. “Hou jy van die gevoel van varsgesnyde gras (b) jou voete?  Nou kan jy dié gevoel kry 

waar ook al jy loop,” lei die advertensie (c) Kusa Shoes se webtuiste.  Dit word (d) 
sintetiese gras gemaak wat volgens die webtuiste soos regte gras lyk en voel.  Dit is 
beskikbaar (e) mans en vroue. 

3. Die vervaardiger het gister bevestig dat hulle ook skoene (f) Suid-Afrika uitvoer.  ‘n 
Paar van die skoene gaan ‘n mens sowat A$29,99 ( sowat R 245)  (g) die sak jaag.  Die 
versendingskoste is ‘n ekstra A$11 (sowat R90). 

4. Op www.kusashoes.com word mense ook aangeraai om die gras (h) die skoene nou 
en dan ‘n bietjie reg te vee as dit te platgetrap raak en om dit asseblief tog nie te sny 
nie. 

 
 
1.  Die titel is gebaseer op die idioom: Moenie gras onder jou voete laat groei nie. 

a) Gee die betekenis van die idioom. 
b) Verduidelik hoe woordspel op die title van toepassing is. 
c) Word die titel figuurlik of letterlik bedoel? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 
d) Pas die idiome en verklarings bymekaar.  Skryf die idioom en dan die regte verklaring langs 

dit. 
 

 Idioom  Verklaring 
i Hy leef op groot voet. A Hy was baie beslis. 
ii Hy het sy voet dwars gesit. B Hy is baie lomp. 
iii Hy maak hom uit die voete. C Hy leef of hul baie geld het 
iv Hy val oor sy eie voete. D Hy hardloop weg. 

 
2. Vul die ontbrekende Voorsetsels van (a) – (h) in. Skryf slegs die woord voor die voorsetsel, die 

voorsetsel en die woord daarna neer. 
3. Noem elke keer die koppeltekenreël wat gebruik is. Skryf die woord en dan die reël. 

a) Suid-Afrika 
b) Kusashoes-webtuiste 
c) Grasplakkie-advertensie 
d) Burger-artikel 
e) Grasplakkie-versendingskoste 
f) R90-plakkie 
g) Linker- en regtervoet 

 
 
 
 
 
 



4. Soek en benoem die telwoorde in die volgende paragraaf. 
 

Dié grasplakkie is die eerste in sy soort.  Dit het alles begin op die middelste dag van die 
week, toe drie boesemvriende in ‘n parkie bymekaar kom en kla omdat hulle altyd so ver 
moet stap om gras onder hul voete te voel.  Hulle het net daar begin dink.  Hulle het 
aanvanklik baie voorstelle gehad, maar die laaste een was die wenner!  Van daar af het dit 
honderde pare plakkies gekos voordat hulle met die grasplakkie tevrede was. 
 

5. Skryf die volgende sinne oor in die lydende vorm. 
a) ‘n Skoenvervaardiger het ‘n vreemde grasplakkie ontwerp. 
b) Mans en vrouens sal die grasplakkie kan dra. 
c) Vee gereeld die gras op die plakkie reg. 

 
6. Gee die meervoud en verkleining van die volgende woorde: 

a) Janice               b)  Le Roux            c) Van der Merwe             d)  Suid-Afrika 
 
 

KAALVOET IS DIE BESTE TERAPIE: 
1. Die gemiddelde mens (a) 70 kg se voete dra daagliks ‘n “vrag “ van meer as 2 500 t.  

Dis gelyk (b) vier Eurostar-treine! 
2. ‘n Vrou wat 60 kg weeg en (c ) spykerhakke rondloop, oefen 28 keer meer druk uit 

op daardie hakkie as wat ‘n olifant van 2,6 t op elk van sy groot voete plaas.  
3. Tydens ‘n persoon se volwasse lewe dra die voete 858 480 t per jaar, oftewel twee 

keer die gewig van die Statue of Liberty (d) New York.  
4. Die gemiddelde mens loop in ‘n leeftyd sowat 128 747 km.  Dis gelyk aan meer as 

3 000 standaard-marathons van 42,2km, of drie keer ( e ) die aarde. 
5. Ons moet ons voete baie meer respekteer en eintlik onverskoning vra (f) die 

manier waarop ons hulle behandel. 
6. Kaalvoete en gras is, volgens die mense wat weet, soos roomys en sjokoladesous. 

                                                                                    
1. Vul die ontbrekende voorsetsels by (a) – (f) in. 
2. Benoem die volgende telwoorde. 

(a) 60 kg (par. 2) 
(b) Gemiddelde mens (par.4) 

3. Watter koppeltekenreël is toegepas in Eurostar-treine? 
4. Verduidelik waarom die volgende woorde koppeltekens het. 

(a) Standard-marathon                                        (b)   Beeld-artikel 
5. sKryf die volgende sinne oor in die Lydende vorm. 

(a)  ‘n Olifant plaas 2,6 ton op elke voet. 
(b) Vroue het altyd spykerhakke gedra. 
(c) Ek sal altyd roomys en sjokoladesous as poeding kies! 

6. a) Waarom word oumas en ma’s se meervoude verskillend geskryf? 
b)Hoekom het Du Toitjie nie ‘n afkappings -tjie nie, Du Plessis’tjie wel? 
c)Verduidelik waarom woorde soos marimba, maroela en kaia nie ‘n afkappings -s in die meervoud 
en verkleining nodig het nie. 

       7.   Gebruik ‘n woordeboek en vind uit wat die volgende idiome beteken: 
             a) Met die verkeerde voet uit die bed klim. 
             b) Hy val oor sy eie voete. 
       8.  Kyk hoeveel idiome en vaste uitdrukkings jy nog oor “voete” kan opspoor. 
 
 
 



    KW 2 SKRYF EN AANBIED 
W 5 + 6 Skryf instruksies 

 
KENMERKE VAN INSTRUKSIES 

Instruksies moet so opgestel word dat dit maklik is om te verstaan en maklik uitgevoer kan 
word.   

 Jou skryfstuk moet ‘n verduidelikende opskrif en ‘n inleidende sin hê. 
 Instruksies begin gewoonlik met ‘n werkwoord, asof dit ‘n opdrag is, met ander 

woorde ‘n bevelsin. 
 Dit moet puntsgewys gedoen word. 
 Dit moet logies georden word en maklik om te volg. 
 Maak gebruik van verbindingswoorde om die instruksies logies te laat vloei. 
 Elke sin moet met ‘n hoofletter begin en met ‘n punt eindig. 
 Hou die sinne kort en kragtig. 
 Gebruik die teenwoordige tyd. 

 
 
*Kies nou een van die volgende onderwerpe en skryf instruksie om die taak die voltooi: 
*Jou instruksies moet 80 – 90 woorde lank wees.   
*Jy moet eers jou beplanning in potlood doen, redigeer en dan jou finale weergawe netjies in pen oor 
skryf. 
 
Onderwerpe: 
 

1. Hoe om ‘n braaibroodjie te maak. 
2. Hoe om fiets te ry. 
3. Hoe om ‘n vuur aan te steek. 
4. Hoe om ‘n boek oor te trek. 
5. Hoe om skoenveters vas te maak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   KW 2  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 7 + 8 Woordvlakwerk:Koppelwerkwoorde , hulpwerkwoorde 

Sinvlakwerk:Lydende en berdywende vorm 
Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: 
Sinonieme, antonieme, letterlike en figuurlike betekenis. 
Lees- en skryftekens 
Punt, Komma, koppelteken, aanhalingsteken, vraagteken 

 
 

WOORDVLAKWERK 
Koppeltekenwoorde: is werkwoorde wat sinsdele aan mekaar koppel.  Die volgegende 
werkwoorde is koppelwerkwoorde: is, was, word en lyk:  Hy is baie kwaad.  Hy was 
gister by die oefening.  Die onderwyser word kwaad vir die leerders.  Die kos lyk nie 
lekker nie. 
 
Hulpwerkwoorde:  
Selfstandige werkwoorde is werkwoorde wat op hul eie kan funksioneer.  
 In die sin: “Daar ry ‘n splinternuwe motor,” is ry die selfstandige werkwoord. Die aksie 
(ry) vind nou plaas, met ander woorde in die teenwoordige tyd. 
 
Wanneer die sin só lyk:  “Daar het ‘n splinternuwe motor gery,” beteken dit die motor 
het reeds gery.  Dit is dus in die verlede tyd.  Verlede tyd word aangedui met woorde 
soos het, wou, kon , moes en sou.  Ons noem hierdie woorde hulpwerkwoorde omdat 
hulle die selfstandige werkwoord “help”om die tyd aan te dui.  Hulpwerkwoorde kan ook 
die toekomende tyd aandui: sal, gaan.  ( Hy sal kom en ek is seker hy gaan iets lekkers 
saambring). 
 
Onthou dat die hoofwerkwoord ook ge- vooraan kry in die verlede tyd.  Daar is egter 
woorde wat nie ge- vooraan kry nie;  soos werkwoorde wat begin met be-, ge- her-, er-, 
ont- en ver-:  betaal, gesels, hersien, erken, onthou en vergeet.   
 

SINVLAKWERK 
Lydende en bedrywende vorm: 
Die lydende vorm word in meer formele taal en veral in formele skryfstukke gebruik. 
Die man het die koei geslag -berdywende vorm 
Die koei is deur die man geslag.- lydende vorm 
Hy bou op die sand. – Bedrywende vorm 
Daar word op die sand gebou. - Lydende vorm 
(Ons weet nie wie “hulle “is nie.) 
Daar is op die sand gebou. Verlede tyd -Lydende vorm 
Gauteng het die meeste inwoners. Teenwoordige tyd -Bedrywende vorm. 
Daar word beweer dat Gauteng die meeste inwoners het.  Teenwoordige tyd -Lydende 
vorm. 

BETEKENISLEER EN WOORDESKATUITBREIDING 
Antonieme:  
Jou gedrag is aanvaarbaar/onaanvaarbaar. 
Daardie redenasie is geldig/ongeldig. 
Jy moet jou werk betyds/laat inhandig. 
Sinonieme: 
Sinonieme kan ook die betekenis van ‘n sin wat ‘n sin beteken,  nog duideliker maak. 
Die berg is groot.  Die berg is massief. 
Met daardie onwaarheid beledig jy my.  Jy beswadder my. 
Sy blydskap ken geen perke.  Sy ekstase ken geen perke. 



Letterlike en figuurlike betekenis. 
Letterlike betekenis is soos dit in die woordeboek opgeteken is.  Figuurlike betekenis 
(soos vergelykings, metafore, idiome, personifikasie) gee meer kleur en gevoel aan 
beskrywings. 
Die sop smaak nie lekker nie. (Letterlik) 
Die sop smaak en lyk soos skottelgoedwater. (figuurlik – vergelyking) 
 

LEES- EN SKRYFTEKENS 
Koppelteken: word gebruik om sekere woorde korrek te spel.  Bv. Bo-oor, A-span 
 
Aanhalingsteken: Dit word by sinne in die direkte rede gebruik.  Bv.  Hy sê: “Ekis moeg.” 
 
Vraagteken:  Dit word gebruik aan die einde van ‘n vraagsin.  Kom jy more? 
 
Komma:  Onthou die komma tussen twee werkwoorde:  As jy sing, sal ek dans.  
 
Punt:  Gebruik ‘n punt aan die einde van ‘n stelsin, en by afkortings:  m.a.w. (drie 
woorde), bv.( een woord). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   KW 2  TAALSTRUKTURE EN -KONVENSIE 
W 7 + 8 Sien opsomming 

 
Lees die volgende teks aandagtig deur en beantwoord die taalvrae: 
 

Awesome Afrikaans? 
1. Die taalgebruik in tienerboeke en -publikasies laat Afrikaanse taalpuriste dikwels in 

hulle tee stik.  Maar hoe voel die jongklomp hieroor, en hoe lyk taal op die 
tienermanier deesdae? 

2. ‘n Paar jaar gelede het Jackie Nagtegaal se debuutjeugroman, Daar’s ‘n vis in die 
punch, groot opspraak verwek. Nie soseer oor die inhoud van dié bekroonde boek wat 
sy op die jong  ouderdom van sestien gepubliseer het nie, maar veral oor die 
taalgebruik daarin.  Verlede jaar het ‘n debat opnuut opgevlam oor die gebruik van 
tienertaal in die jeugbylaag JIP (in die dagblaaie Die Burger en Beeld).  Die taalgebruik 
daarin is vir taalpuriste baie erg. 

3. Volgens Marzahan Botha (28) redakteur van Beeld se JIP wat spog met ‘n leserstal van 
meer as 500 000, probeer sy om die taalgebruik in haar publikasie gemaklik te hou en 
nie geforseerd te laat klink nie.  “Ek probeer sover moontlik Afrikaans gebruik, maar 
ek sal woorde soos übercool, rock of mosh ingooi, want tieners gaan weet waarvan ek 
praat.  “Om seker te maak sy hou tred met die nuutste jongmenstaal, het sy baie 
kontak met jongmense en sy lees gereeld jeugliteratuur.  JIP bied aan jong skrywers 
‘n platform om te skryf.  “Dis dus uit hulle mond.  Sodoende kry JIP dit reg om ‘n 
tienerblad te wees wat gedeeltelik deur tieners geskryf word – in hul taal.” 

4. Een van haar skrywers, ‘n sestienjarige, het haar onlangs oor die vingers getik omdat 
sy die woord hoera gebruik het, in plaas van awesome, cool of great, wat deesdae 
makliker in ‘n tienermond pas. 

5. Haar ondervinding is dat tieners gemaklik kan wissel tussen ’n “konvensionele, 
beskaafde Afrikaans” en sogenoemde Jipiaans of Engfrikaans, afhangende van die 
geleentheid.  “As hul  aan debatskompetisies deelneem of in ‘n onderwyser se 
teenwoordigheid is, praat hulle definitief ‘n meer suiwer, soms aangeplakte, 
Afrikaans. 

 
Taalpuriste:  Mense wat net suiwer taal praat. 
Konvensionele:  Volgens tradisie, word deur baie mense as bekrompe en vervelig beskou. 
Aangeplakte:  ‘n Gedwonge onnatuurlike (Afrikaans) 
 

 
1. Is die volgende onderstreepte woorde letterlik of figuurlik gebruik:  ‘Die taalgebruik…laat… 

taalpuriste dikwels in hul tee stik.” Motiveer jou antwoord. 
2. In paragraaf 2 is twee werkwoorde onderstreep.  Identifiseer (soort) albei die werkwoorde. 
3. Skryf sin 1 van paragraaf 3 oor en bring die ontbrekende kommas aan, sodat die ingelaste gedeelte 

duidelik aangedui word. 
4. Skryf die antoniem van “gereeld”(par. 3 ) neer. 
5. Skryf die donkergedrukte sin in paragraaf 3 in die lydende vorm. 
6. Word die frase “oor die vingers getik”(par.4) letterlik of figuurlik gebruik? 
7.      a)  Gee ‘n sinoniem vir “ondervinding” in paragraaf 5. 

b) Gee ‘n sinoniem vir “geforseerd” in paragraaf 3. 
c) Gee ‘n sinoniem vir “opnuut” in paragraaf 2. 

8. Waarvoor staan die koppelteken in “tienerboeke en -publikasies”? 
9. a)  Gee ‘n antoniem vir “nuutste” in paragraaf 3. 

b) Gee ‘n antoniem vir “gereeld” in paragraaf 3. 
c) Gee ‘n antoniem vir “gedeeltelik” in paragraaf 3. 



 
 
 
 

 


