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Tema 6 

Luister en praat 
Vraag 1-5 bl. 52 

1. Somer. Dit reën in Gauteng. Dit is ons land se 
somerreënvalstreek. Dit is warm regdeur die land. 

2. Die branders gaan hoog wees. Die wind is sterk en dit kan 
gevaarlik wees vir ŉ vissersboot op die see. 

3. Ja, die weervoorspelling dui aan dat dit gaan reën. 
4. Die mense in die Wes-Kaap kan hul gunsteling-buitemuurse 

aktiwiteite doen, bv. Swem, stap, ander sportsoorte, braai, 
hengel ens. 

5. a) Hulle wil weet wat is die weervooruitsigte sodat hulle kan 
beplan. 
b) Die son is baie gevaarlik, jy kan baie seer brand en dit lei 
tot velprobleme. 
c) Dra ŉ hoed. Sit onder ŉ sambreel. Bly uit die son uit 
tussen twaalfuur en drie-uur. 

 
Lees en kyk 
Teks 1: Post lees Vraag 1-8 bl. 54 

1. Bewolk en koud met 80% kans op reën. Minimum 
temperatuur is 12. Die maksimum temperatuur is 14. 

2. Sutherland: -1 
3. Nee. Dit is baie koud, dit gaan reën en winderig wees. Die 

windspoed is 35 knope! 
4. Dit is winter. Dit reën op baie plekke in die Kaap (tipiese 

winterweer daar) en die temperature is oral laag. 
5. Motreën: ŉ ligte reën, fyn reën, kyk na die simbool op bl. 54 

in jou handboek. 



6. In die koerant. 
7. Ja, dit verskyn in die koerant of ŉ mens kan ook na die 

weerkaart kyk op die internet. Die weer verander daagliks, 
daarom is daar elke dag ŉ kaart beskikbaar. 

8. ŉ Afkappingsteken. 
Teks 2: Post-lees Vraag 1-5 bl. 55 

1. Mense kan beplan vir buitemuurse aktiwiteite, of vir vliegtuie 
om te vlieg en skepe om te vaar. (Aanvaar enige sinvolle 
alternatief) 

2. By weerstasies 
3. a) Sondag 

b) Woensdag 
c) Woensdag en Donderdag 

4. As jy op ŉ snikhete dag ŉ staptog aanpak kan jy in die 
moeilikheid beland as daar nie water en koelte op die roete 
is nie. As jy bergklim in koue, nat weer kan dit gevaarlik 
wees en kan jy selfs in sneeu vasval. Indien die weer dit nie 
toelaat nie, of dit gevaarlik is, kan die aktiwiteit afgestel of 
uitgestel word totdat die weer beter is. (Aanvaar enige 
sinvolle alternatief) 

 
Tema 7 
Luister en praat 
Post-lees Vraag 1-5 bl. 62 

1. Die kiewiet-ma is  baie dapper. Sy beskerm haar kuikens. 
Die buffelbul en sy trop is baie groter as die klein voëltjie, 
maar tog gee hy pad en lei sy trop in ŉ ander rigting. 

2. In ŉ wildspaadjie, naby Mopaniekamp in die Krugerwildtuin. 
3. Die kiewiet is selfversekerd en dapper en sal haar kuikens 

met haar lewe beskerm. 
4. Dit wys hoe groot, sterk en gevaarlik die buffelbul is. 
5. Die les is dat dit goed is om dapper te wees, selfs al is ons 

klein en die wêreld ŉ gevaarlike plek. 
 



Lees en kyk 
Teks 1: Post-lees vraag 1-7 bl.65 

1. Leerder kies ŉ moontlikheid en motiveer hulle keuse. 
2. Op die Elandsrivier se sanderige oewer en wal en in die 

klipperige rante. 
3. Enige sinvolle antwoord. 
4. Leerders kan Stoffel met ŉ dier vergelyk, bv. ŉ klein bang 

bokkie. 
5. Leerders motiveer of dit reg was om nie om Stoffel te flous. 
6. Stoffel besef “weereens” dat Marius hom geflous het. 
7. “Daar is dit weer!” 

“Ons moet maak dat ons wegkom!” 
(Hierdie is slegs twee voorbeelde van uitroepsinne uit die 
teks) 

Teks 2: Post-lees vraag 1-4 bl. 66 
1. Afrika 
2. Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek, Suid-Afrika. 
3. Suid-Afrika 
4. Mpumalanga 
 

 
Tema 8 
Luister en praat 
Vraag 1-3 bl. 72 

1. a) vinnigste 
b) wedren 
c) wenpaal  
d) stof 
e) boom 
f) geslaap 
 

2. d) Moenie te vinnig bly raak oor iets nie, want dinge kan 
anders verloop as wat jy verwag het. 

 



Lees en kyk 
Teks 1: Post-lees vraag 1-9 bl. 74 

1. Nee, hy dink die vis sal lekker smaak al is dit ŉ klein vissie. 
(“sappige happie”) 

2. Die vis dink hy is te klein om geëet te word, en dat die 
visserman hom nie eens sal proe nie. 

3. Die visserman sal nog baie ander visse moet vang, 
aangesien hy so klein is. 

4. Die klein vissie sal die visserman nie versadig maak nie. 
5. Ja, die visserman dink dat die vissie hom weer sal laat vang 

as hy groot is. 
6. Nee, die vissie is, want hy het die visserman oortuig om hom 

terug in die see te gooi. 
7. Moenie te vinnig bly raak oor iets nie, want dinge kan anders 

verloop as wat jy verwag het. 
8. Die vissie het die visserman oortuig dat hy sal terugkom as 

hy groter is. 
9. Eendag vang ŉ visserman ŉ klein vissie. Die vissie probeer 

die visserman oortuig om hom terug in die water te gooi. Die 
visserman word deur die vissie oorreed. Die visserman 
besluit toe om die vissie in die see terug te gooi en hom later 
te vang as hy groot is. 

Teks 2: Post-lees vraag 1-8 bl.76 
1. Dit is iemand wat sitplekke vir mense in ŉ 

teater/funksie/geleentheid aanwys. 
2. Die leser dink aanvanklik hy skrik vir die beer. 
3. Hy sien die beer eet “popcorn” (springmielies) en dis 

onmoontlik, want die masjien was dan stukkend. 
4. Die skottelgoed lyk vir hom vuil. 
5. As jy iemand beledig/slegsê/ onvanpas optree. 
6. Die borde is met water en seep gewas. 
7. Nee, hy is steeds versigtig, en vertrou nie die situasie nie. 
8. Die vrou se honde. 

 
 



Werk met woorde bl. 76 
Nors  f) kwaai (sinoniem) 
Resies e) wedloop (sinoniem) 
Voorste  i) agterste (antoniem) 
Onbeskof b) vriendelik (antoniem) 
Vuil g) skoon (antoniem) 
Verorber h) vinnig eet (sinoniem) 
Soebat c) smeek (sinoniem) 
Piepklein a) reusagtig (antoniem) 
Smaaklik  d) heerlik, sappig (sinoniem) 
  
2. a) weet  
b) verveeld  
c) verlede  
d) hard  

 
Tema 9 
Luister en praat 
Vraag 1-2 bl. 82  Verkleining Meervoud 

1. a) vis en vanger visvangertjie visvangers 
b) stok en vis  stokvissie  stokvisse 
c) haai en vin  haaivinnetjie haaivinne 
d) stoof en plaat stoofplaatjie stoofplate 
e) sop en kombuis sopkombuisie sopkombuise 

 
Lees en kyk 
Teks 1: Post-lees vraag 1-10 bl.  85 

1. Carlien se biltong-en bloukaassop. 
2. RSG-resepte en Carlien het die spesifieke resep ingestuur. 

Dit verskyn op die RSG-webwerf. 
3. 125 ml 
4. Kruie en speserye  
5. Mengsel wat meel bevat. 
6. Jy moet dit doen net voordat jy dit finaal in sopbakkies skep. 



7. Nee, dit is loperig en sal teveel in die gewone bord mors. 
8. Vier 
9. Biltongsop bevat biltong, botter, swartpeper en cheddar-

kaas. 
10.  

Jy wil nie klonte hê nie!  
Anders word die biltong steak!  
 

Teks 2: Post-lees vraag 1-5 vl. 86 
1. Dit handel oor die kunstenaar Philip de Vos. 
2. De Vos gebruik woorde besonder goed- meesterlik. 
3. a) Waar, hy is ŉ suksesvolle skrywer, operasanger en 

fotograaf. 
b) Onwaar. Hy skryf “lawwe” verse. 
c) Onwaar. Hy het sy karnaval van diere in Engels vertaal. 

4. Verenigde State van Amerika 
5. Rympie/gediggie  

 
Werk met woorde bl. 86 

1. Voornaamwoord 
2. Hoender + sop 
3. Maar 
4. Sy eet altyd (tyd) hoendersop vinnig (wyse) tuis (plek) 
5. Dit dui aan dat die kinders kwaad raak. 

 
Tema 5 
Luister en praat 
Vraag 1-3 bl. 42 (storie) 

1. Stiaan, Jantjies, ŉ nuwe graad 4- leerder 
2. Denver 
3. Leerder deel eie ervarings.  

 
 

 



Vraag 1-4 bl. 42 (gedig) (Leerders formuleer eie antwoorde) 
1. a) ŉ Kind lê onder die boom en dagdroom. 

b) Ons hoor van die kind se dagdroom: hy woon in ŉ 
vreemde land en is baie ryk. 
c) Die juffrou maak die kind wakker, dit was alles net ŉ 
dagdroom 

2. Leerder formuleer eie antwoord, byvoorbeeld teleurgesteld 
dat dit net ŉ droom was. 

3. a) Die gediggie het ŉ bepaalde ritme waarop mens kan tik, 
en dit dra by tot die atmosfeer en stemming van die gedig. 
b) ryk en kyk, droom en boom 
c) Eie rymwoorde 

 
Lees en kyk 
Teks 1: Post-lees vraag 1-10 bl. 44 

1. a) Speldekussing, naaldwerkwinkel. 
b) Dit is ŉ sagte opgestopte ding waarin jy spelde en naalde 
kan druk om dit veilig te bere. 
c) Dit pas by ŉ winkel wat materiaal verkoop, omdat mense 
wat naaldwerk doen gewoonlik speldekussings vol naalde en 
spelde het. 

2. Leerder formuleer eie antwoord, bv. Die speldekussing het ŉ 
projek aangepak om vir hul hond ŉ kombers te maak teen 
die koue. 

3. Hulle wou vir die winkel se hond, Lappies, ŉ kombers maak 
teen die koue. 

4. ŉ Lappieskombers. 
5. Lappies is die winkel se hond. 
6. Lappies het elke winter koud gekry, en toe maak hulle vir 

hom ŉ lappieskombers. 
7. Die gedig het ŉ baie reëlmatige (gelyke) ritme. 
8. a) leerder se eie antwoord, bv. maat 

b)Leerder se eie antwoord, bv. koek 
c) Leerder se eie antwoord, bv. streef 
d) Leerder se eie antwoord, bv. raam 



9. Kleinletter: verwys na die materiaal 
Hoofletter: verwys na die hond 

 
Teks 2: Post-lees vraag 1-7 

1. Die hondjie het in ŉ lappieswinkel gebly en tussen die 
oorskietlappies geslaap. Die naam Lappies is dus gepas.. 

2. Leerders formuleer hulle eie antwoorde. 
3. Rowers het by die winkel ingehardloop en op die mense 

geskree. 
4. Leerders formuleer eie antwoorde, bv. Rottweilers is groot 

en kwaai honde. Dit het hom gehelp om dapper te wees. 
5. Hy het een van die rowers aan die kuit gegryp. 
6. Om weg te hardloop. 
7. Hulle het vir hom ŉ lappieskombers gemaak. 

 
 


