
Graad 2:Afbakening 

1. Afrikaans:    

 

Hier is ‘n paar werkkaarte wat gedoen kan word vir die volgende 2 weke. 
Lees is baie belangrik. 
Hersien die klanke ook. 

 

 

Pietie Muis woon in Ouma se huis.  Elke dag sien ek hoe Pietie Muis by 
die muisgat in die muur uitloer. Pietie is baie versigtig, want hy is bang 
vir Tiertjie, my kat.  

As Pietie Muis in die huis rondloop, probeer Tiertjie hom vang. Maar 
Pietie is te vining vir Tiertjie!  Hy piep-piep net en hardloop baie vining 
as hy vir Tiertjie gewaar!  Hy kom haal elke dag ‘n stukkie kaas en ‘n 
paar broodkrummels wat ons vir hom neersit.  

Pietie Muis se oortjies is groot om goed te kan hoor.  Hy het ‘n lang 
stertjie en groot tande. Hy is bruin en kan sy neusie wikkel. Ek hoop nie 
Tiertjie vang vir Pietie nie, want hy is vir my tog te oulik.    

  

My gesin 
  

sussie   

Mamma   boetie   Pappa   

baba   

ek   



Kies ‘n titel vir die storie”  

A Pietie Muis en Tiertjie Kat  

B Die muisie in Ouma se huisie   

1. Wat beteken die woord oulik?  

stout         mooi       vining        bang   

2. Hoekom het Pietie Muis sulke groot ore?  

3. Waarom vang katte graag muise?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Voltooi die sinne.  

Oom Piet sit in die ______________.  

Hy het ‘n hoed op sy ____________.  

Hy gooi die hoek in die __________.  

Die visstok begin _______________.  

Hy vang ‘n vet ___________.  

Oom Piet is baie ___________.  

Oom Piet vang ‘n vis. 
  



 

Watter drie dinge doen jy as dit reën?  

Ek ___________________________________________________  

Ek __________________________________________________  

Ek __________________________________________________  

  

Woorde wat rym: 

tak en __________________          buite en ________________  

bont en _________________         kop en __________________  

water en ________________        sambreel en ______________  

. 

 

  

Tip pe,   tap pe,   tak   

Val die druppels op die dak.   

Ek hardloop gou na buite   

En hoor  hoe val die reën teen die  

ruite.   

Ek spring rond en bont    

oor die poele op die grond.   

Met my sambreel oor my kop   

Kan niks   my nou stop!   

Ek baljaar in die water   

Tot heelwat later   

Tip pe,   tap pe,   tak   

Val die druppels op die dak.   

As dit reën. 
  



Skryf ‘n storie oor die prentjie.  Gebruik van hierdie woordjies om jou te 

help. 

  

  

f iets ,      veld ,     son,   

warm ,     hasie ,   voëltjies,   

skoenlappers ,   vrolik,   

lekker ,  mooi ,   

oefening   

  

  

  

    

  

My storie se titel    is:  ____________________________________   



Mamma Fien is baie bly. Die 
eiertjies het uitgebroei en daar is 
nou drie klein voëltjies in die nes. 
Sy is baie trots op die klein geel 
voëltjies. Hulle is die mooiste 
voëltjies wat sy nog ooit gesien het!  

Sy moet baie hard werk om hulle te 
voer. Sy vlieg heen en weer en 
vang muggies, besies, wurmpies en 
krieke.  Die kleintjies maak hulle 
bekkies wyd oop as hulle haar sien.  

  

Mamma Fien is bang dat die groot 
swart kat haar kleintjies sal vang. 
Elke keer kyk sy eers mooi of sy 
hom nie naby die nessie sien nie.  

  

Hoekom is mamma Fien so bly?  

Die eiertjies  __________________________________________  

  

Hoeveel voëltjies is in die nessie?  Daar ____________________  

  

Watter vier goed eet die klein voëltjies?  

Hulle eet  ____________________,  ______________________,  

___________________________ en ______________________ 

Hoekom is mamma Fien bang?  

Sy is bang ____________________________________________  

_____________________________________________________  

 
 

 
 

  In mamma Fien se nessie   



 
 

 Meervoude met -e   

  Meervoude wat -e bykry                  

1. Die (koei) se kalfies drink melk.  

2. Hoeveel (duim) het jou (hand)?  

3. Die (tier) is tussen die (riet).  

4. Pas op! Kyk die gevaarlike (slang).  

5. Hoeveel (wiel) het ‘n motor?  

                                                                               

Meervoude met -s  

 Meervoude wat -s bykry                       

1. Ek was my taai (vinger).  

2. Hoeveel (arm) het vyf kinders altesaam?  

3. Die (mamma) en (pappa) kom kyk na die konsert.  

4. Mamma gooi die konfyt in die (bottel).  

5. Mamma het baie mooi (pêrel)  op haar rok.  

 



 

 Meervoude met kort klinkers 

Skryf die meervoude in lettergrepe Meervoude met kort 
klinkers            

das  dasse                                    rok  ....................................................  
lap  ....................................................               trap.....................................................  

Verander die woord in hakkies na sy meervoud.  
  

1. Die groot seuns dra (das) skool toe.  

2. Mamma stryk haar (rok) elke week.  

3. Ons gebruik ou (lap) om die motor mee te was.  

4. Elke dag klim ek die (trap) op kantoor toe.              

  

 
Skryf die sinne met korrekte leestekens en  benoem die tipe sinsoort.  
Leestekens & sinsoorte                                           

1. vandag is dit woensdag - (stelsin, vraagsin, uitroepsin)  
2. eina ek het my toon gestamp - (stelsin, vraagsin, uitroepsin)  
3. hoekom is jy so laat by die skool - (stelsin, vraagsin, uitroepsin)  
4. mamma koop piesangs druiwe en appels - (stelsin, vraagsin, 

uitroepsin)   
 


