
Goeiedag Graad-6’e 

Hier volg weer werk wat julle kan doen in die volgende twee weke: 

Skryfwerk 

A)  Kom ons probeer vandag 'n gedig skryf: 

Kyk na die voorbeeld:    My woord was VERVEELD 

As die huis te klein raak 
 

Vir altyd vasgevang! 

Ellelange ure sonder iets aan die gang 

Rondlê, sug, kyk TV 

Vriende ver van hier 

Elke boek klaar deurgelees 

Elke rekenaarspeletjie gespeel 

Laat die skool tog net begin – voor ek my 

Doodverveel 
 

1. Besluit op 'n woord – enige woord 
2. Skryf die letters van die woord in mooi groot letters onder mekaar 

BV.       P 
  A 
  N 
  D 
  E 
  M 
  I 
  E 
3. Skryf nou by elke letter 'n sinnetjie wat te doen het met die PANDEMIE 
4. Probeer die sinne laat rym (veral aan die einde van elke versreël) 
5. Voorsien jou verse met mooi kleur en prente 
6. Gaan haal 'n woordeboek en kyk dat al die woorde reg gespel is 
7. Jy kan enige woorde kies om verse te skryf 
8. Geniet dit! 
9. Bêre jou verse netjies en kom wys vir my wanneer julle tergkom.  

 

 



 

 

B)      Nou gaan ons  van Sintuiglike waarneming en vergelykings gebruik maak om 'n      
               gedig te skryf. 
 

                      Kyk na die voorbeeld     

                       

Maandae proe soos gemufte lemoen         (die naweek is verby) 
Dinsdae voel soos 'n klippie in my skoen   (die week is nog baie lank) 
Woensdag lyk soos rooi rooi blomme         (Middel van die week is al beter) 
Donderdag klink soos vrolike tromme        (Nog net een daggie voor Vrydag) 
Vrydag voel soos naweek                               (dis naweek) 
Saterdag proe soos met suiker deurweek   (lekker) 
Sondag is alweer die einde van die week    (dis verby) 

 

1. Kyk of jy een kan skryf van die maande van die jaar. 
2. Gebruik al jou sintuie – lyk, ruik, proe, klink en voel 
3. Vergelyk dit met iets (soos) 
4. Dink aan die seisoene en aan spesiale dae wat in die verskillende maande 

val, soos Kersfees (Desember), moedersdag (Mei), Vaderdag (Junie) ens. 

 

Taalwerk :Gaan voort met die taaloefeninge wat ek aan die begin vir julle gegee het . 

Doen ook al die Deurlopende assessering op bl. 72, 84,96 

Lees:  Hou aan met lees – soveel as wat jy kan. Lees elke dag 

    

   

 

 

 

   


