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Afrikaans     Siklus 3 

Week 1 Week 2 

Maandag (3 Augustus)  Maandag (10 Augustus) 

Dinsdag (4 Augustus)  Dindag (1 1 Augustus)  

Woensdag (5 Augustus)  Woensdag (12 Augustus)  

Vrydag (7 Augustus)  Vrydag (14 Augustus)  

 

Geagte ouers 

Ons wil graag hê dat al die leerders op datum moet bly met die werk, 

daarom gaan ons nogsteeds aan met werk al is die leerders tuis. Moet nie te 

veel werk op een dag doen met u kind nie, oefen die dag se werk in voordat 

jul le vooruit werk.  

Al le bewerkings moet asb. in n boek of bladsy gedoen word.  

Al le werk sal in die klas weer hersien word om seker te maak dat al die 

leerders dit gedoen het.  

Dankie vir jul le ondersteuning.  

Groete  

Gr.3 Personeel 
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Lees die volgende storie: 

Prins Dirkie en die buurtwag 

Prins Dirkie, die koning en die koningin sit aan die ontbyt tafel. Die koning lees 

in die koerant.  

Gisteraand het daar weer skelms ingebreek by n huis in ons straat, sê die 

koning. Ek sien in die koerant dit is die vyfde keer dat skelms hier inbreek. Ons 

moet n buurtwag kry.  

Wat is n buurtwag? vra Prins Dirkie met groot oë.  

n Buurtwag is n klomp mense wat die strate oppas en die polisie laat kom as 

hul le skelms sien, sê die koning.  

n Week later besluit die koning en die ander mense in die straat om n 

buurtwag te begin. Hul le maak beurte om op en af in die strate te ry in hul le 

karre. Hul le kyk dat al les veilig is. Hul le kyk dat daar nie vreemde mense in die 

strate rondloop nie. Prins Dirkie wil ook in die buurtwag wees, maar die koning 

sê dis net vir groot mense. Prins Dirkie kan nie n kar bestuur nie. Prins Dirkie 

kan nie in die nag wakker bly en die strate oppas nie.  

Maar ek wil ook skelms vang! brom Prins Dirkie vies.  

Daardie aand wag Prins Dirkie dat almal slaap. Hy staan op, vat sy flits, en 

sluip buitentoe. Dis donker buite, maar Prins Dirkie is nie bang nie. Hy klim in die 

hoë boom wat langs die wit hek staan. Hy klim hoog. Nou kan hy die hele 

straat sien. Hy skyn met sy flits op en af in die straat. Nou kan hy die 

skelms sien as hul le kom om goed te steel! 

Prins Dirkie sien n buurtwag-man in sy groen kar stadig in die straat verby 

ry. Skielik stop die groen kar. Prins Dirkie se oë is groot. Die man het seker n 

skelm gesien! Hy gaan seker die polisie bel! Prins Dirkie kan nie wag om te sien 

hoe die polisie die skelm vang nie!  

Die polisie se kar kom ook aan gery. Die kar stop voor die groot wit hek. Die 

polisieman klim uit. Hy skyn met sy flits op in die boom tot waar Prins Dirkie 

sit.  

Dis net n klein prins! roep die polisieman. Dis nie n skelm nie1  
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Maandag (3 Augustus)  

Beantwoord die volgende vrae:  

1.) Wat het die koning aan tafel gedoen?  

2.) Wat is n buurtwag?  

3.) Skryf 5 selfstandige naamwoorde neer uit die storie uit.  

4.) Rangskik die selfstandige naamwoorde, wat jy in vraag 3 neer geskryf 

het, in alfabetiese volgorde.  

5.) Skryf 5 werkwoorde uit die storie uit neer.  

6.) Rangskik die werkwoorde, wat jy in vraag 5 geskryf het, in alfabetiese 

volgorde neer.  

7.) Hoekom kon Prins Dirkie nie in die buurtwag wees nie?  

8.) Wat het Prins Dirkie een aand gedoen toe almal slaap?  

9.) Wat het die polisie gedoen?  

10.) Wat doen skelms in die nag en dink jy hul le is gevaarlik?  

Dinsdag (4 Augustus) 

Beantwoord die volgende vrae:  

1.) Was Prins Dirkie ook in die buurtwag? Wie was in die buurtwag?  

2.) Waar het Prins Dirkie gaan sit en wag vir die skelms?  

3.) Wat het Prins Dirkie gesien toe hy in die boom sit?  

4.) Hoeveel keer is daar al ingebreek in Prins Dirkie se straat?  

5.) Wat doen die buurtwag in die nag? 

6.) Wat wou Prins Dirkie doen? Het dit gewerk?  

7.) Dink jy die buurtwag is n goeie idee? Hoekom dink jy so?  
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Lees die volgende storie: 

Prinses Jana en die brandweer 

Juffrou Renate sê dat Prinses Jana se klas by die brandweer gaan kuier. Die 

kinders is baie opgewonde. Prinses Jana is ook opgewonde. Juffrou Renate sê 

dit is die brandweer se werk om brande te blus. Sy sê hul le het groot 

waterpype op hul le lorries wat baie water kan spuit.  

By die brandweerstasie wys die brandweerman vir die kinders die rooi lorries 

waarmee hul le ry. Prinses Jana klim op een van die lorries. Die lorrie is rooi, en 

sy is baie lief vir rooi. Prinses Jana wil ook by die brandweer gaan werk as sy 

groot is. Sy wil n brandweervrou word. Sy wil ook n rooi hoed dra en teen n 

hoë leer opklim om mense uit geboue te red.  

Kom ons speel brandweer-brandweer, sê Prinses Jana vir haar boetie, 

Regard, toe sy daardie middag by die huis kom. Ek sal jou red.  

Regard moet in die boom klim. Hul le speel die boom is n hoë gebou wat aan die 

brand is. Prinses Jana ry op haar pienk fietsie om en om die boom. Hul le speel 

haar pienk fietsie is die rooi lorrie. Sy ry vier en n half keer om die boom.  

Kom haal vir jul le rooi koeldrank! roep die koningin van die stoep af. Prinses 

Jana sit die fiets neer en hardloop huis toe. Sy is baie lief vir rooi koeldrank! 

Nadat Prinses Jana koeldrank gedrink het, gaan kyk sy televisie.  

Waar is Regard? vra die koningin vir Prinses Jana. Het jy hom gesien?  

Nou onthou Prinses Jana dat Regard nogsteeds in die brandende boom sit! Sy 

het heeltemal van hom vergeet! Die koningin red vir Regard uit die boom uit 

en gee vir hom twee groot glasies rooi koeldrank.  

Jy is n slegte brandweervrou! raas Regard met Prinses Jana. Ek speel nie 

meer saam nie.  
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Woensdag (5 Augustus)  

Beantwoord die volgende vrae:  

1.) Wie het die kinders na die brandweer toe geneem? 

2.) Wat is die brandweer se werk? 

3.) Wie het op die lorrie geklim?  

4.) Hoeveel keet het Prinses Jana om die boom gery? 

5.) Skryf 5 werkwoorde uit die storie uit neer asook 5 selfstandige 

naamwoorde.  

6.) Hoekom het Prinses Jana vir Regard in die boom vergeet? 

7.) Dink jy Prinses Jana sal n goeie brandweervrou maak? Hoekom sê jy so? 

8.) Hoekom was Reghard kwaad vir Prinses Jana?  

Vrydag (7 Augustus) 

Beantwoord die volgende vrae:  

1.) Watter kleur is die brandweer se lorries? 

2.) Wat gebruik die brandweer om die brande te blus?  

3.) Wie het saam met Prinses Jana brandweer-brandweer gespeel?  

4.) Watter dinge was nie regtig in die speletjie nie?  

5.) Hoekom wou Reghard nie meer speel nie?   

6.) Hoekom het Koningin vir Regard twee glasies koeldrank gegee?  

7.) Hoekom wou Prinses Jana brandweer-brandweer speel?  
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Lees die volgende inligtings teks:     Die vier seisoene 

Lente 

Die lente volg op die winter. Die dae word langer en die son kom vroeër op. Die 

temperatuur styg. In die Suidelike Halfrond begin die lente in September.  

Somer 

Die somer volg op die lente. Dit is die warmste seisoen van die jaar. Die dae is lank en 

die nagte kort. Dit is die seisoen met die langste dag en die kortste nag op 2 1 

Desember. In die Suidelike Halfrond begin die somer in Desember.  

Herfs 

Die herfs volg op somer. Die dae word korter want die son gaan sak saans voeër. Die 

temperatuur daal. In die Suidelike Halfrond begin die herfs in Maart.  

Winter  

Die winter volg op die herfs. Dit is die koudste seisoen van die jaar. Die nagte is lank 

en die dae kort. Dit is die seisoen met die kortste dag en die langste nag op 2 1 Junie. 

In die Suidelike Halfrond begin die winter in Junie.  

Altyd somer 

Die ewenaar is n denkbeeldige lyn wat die middel van die aarde aandui. Dit verdeel die 

aarde in twee gelyke dele, die noorde en die suide. Die dele om die ewenaar bly altyd 

dieselfde afstand van die son af. Die gebiede om die ewenaar word die Trope genoem. 

In die Trope is daar nie vier seisoene soos ons dit ervaar nie.  

Koue somers 

Hoe verder n mens van die ewenaar af beweeg hoe kouer word dit. In die Noord- en 

Suidpool is dit die hele jaar ysig koud. Al les is bedek met ys en sneeu. Daar is min 

verskil tussen winter en somer. Dit word slegs n klein bietjie warmer in die somer. 

Groot dele bly altyd onder ys.  

Warm winters 

In die warm sandwoestyn ervaar n mens ook net twee seisoene, somer en winter. 

Albei seisoene is baie warm. Die winter is slegs effens koeler as die somer. Dit reën 

baie min in die woestyn. As dit wel reën, blom die woestynblomme. Die saad wat in die 

grond val, lê daar tot dit weer eendag reën.  

Kersfees 

Op 25 Desember vier die mense in die Suidelike en Noordelike Halfrond kersfees. In die 

Noordelike Halfrond is dit dan winter. Dit sneeu dikwels. Hul le dra warm klere. Die 

huise word verhit. In die Suidelike Halfrond is dit somer. Baie mense hou dan vakansie. 

Dit is baie warm daarom dra mense ligte klere en is hul le meestal buite.  
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Lettergreepverdeling (Let-ter-greep-ver-de-ling) 

Klanke met 2 of 3 vokale: (oe,ou, ei, ui, ie, eu, aai, ooi, oei, eeu)  

Met die woorde se meervoude, is die lettergreepverdeling net na die vokale:  

boek - boe-ke           huis - hui-se                    leeu - leeu-s 

kous - kou-se            kraai - kraai-e                spreeu - spreeu-s 

brief - brie-we         mier - mie-re                  meeu - meeu-e 

trein - trei-ne          koei - koei-e                    hoed - hoe-de 

draai - draai-e          deur - deu-re                  vlooi - vlooi-e 

Dubbelvokaal klanke: (aa, oo, ee, uu)  

Met die weerde se meervoude, is die lettergreepverdeling in die vokaal se plek 

wat weg geneem word (net voor die medeklinker).  

has - ha-se                plaas - pla-se                  saal - sa-le  

leer - le-re                troon - tro-ne                 swaap - swa-pe 

muur - mu-re             blaar - bla-re                  hoop - ho-pe  

Enkelvokaal klanke (a, e, i, o, u)  

Lettergreepverdeling kom nou tussen die twee medeklinkers.  

kat - kat-te              prop - prop-pe               nes - nes-te 

bek - bek-ke             sak - sak-ke                  rol - rol-le 

bril - bril-le              skop - skop-pe               vak - vak-ke  
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Maandag (10 Augustus) 

1.) Wat is die ewenaar en waar is die ewenaar?  

2.)     a.) Soek 10 selfstandige naamwoorde uit die storie uit en skryf dit in 

jou klaswerkboek neer.  

b.) Skryf nou die 10 selfstandige naamwoorde oor in alfabetiese volgorde.  

c.) Skryf elke selfstandige naamwoord se meervoud vorm neer en 

verdeel die woord in lettergrepe.  Trek die volgende tabel in jou 

boek: 

 

3.) Skryf die volgende prente se selfstandige naamwoorde, hul le meervouds 

vorm en lettergreep verdeling neer. Trek die volgende tabel in jou 

klaswerkboek: 

  

a.)        b.)        c.)      

d.)     e.)  f.)      

Selfstandige naamwoord Meervoud Lettergreep 

   

Selfstandige naamwoord Meervoud Lettergreep 
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Dinsdag (1 1 Augustus)  

1.) Skryf die volgende sinne oor en verander die woorde wat geonderstreep is 

na die meervoudsvorm. 

  a.) Ek dra n baadjie in die winter wanneer dit koud is.  

  b.) Die maan en die ster skyn helder in die nag. 

  c.) In die somer is daar soms reën wolk in die lug.  

  d.) Ons kan lekker buite speel met ons bal en speelgoed in die somer.  

e.) Ek en my maat kan elke jaar lekker swem by my verjaarsdag 

partytjie, omdat ek in die somer verjaar.  

f.) Ek en my pa vat die hond 3 dag n week vir n stappie.  

g.) Elke seisoen duur 3 maand lank.  

2.) Kyk of jy die prentjie kan vervang in elke sin met n meervoudwoord: 

 a.) Die            jaag die              in die veld.  

        b.) Ek en my pa hou daarvan om na die    te kyk.  

c.) Die    by die skool sit hul le   by die deur neer voordat hul le in die 

klaskamer instap.  

d.) Ek bêre my     in my penneblikkie sodat dit nie weg raak nie.  

3.) Skryf nou elke prentjie in vraag 2 se meervoudsvorm en lettergreepverdeling 

neer.  
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Woorde wat eindig op ‘n ‘d’ of ‘t’: 

     Om te bepaal of ‘n woord op ‘n d of t eindig, spreek die woord in die 

meervoud uit.  

     Luister dan of jy ‘n d of t hoor, bv. hand - han-de 

d t 

hand         tand             kind                   

bad           bed              stad  

goed          koud            word         

wreed        boud            brand 

rand          baard           perd           

naald          band            wind 

moord        held             geluid         

woord        grond           benoud 

maand        speld            aand            

oond          oggend          geld 

hond          vriend          brood        

rond          blind 

hout           fluit          fout 

lint            skat           hart 

straat        vat            want 

riet            stert         sent 

tert            besluit      stout 

neut           tent           swart 

boot            vet           sloot 

beurt          soort        sport 

groet          kluit          poot 

verstuit       buurt       rapport 

Woensdag (12 Augustus)  

1.) Voltooi die volgende meervoude deur n d of n t in te vul: 

  a.) bran__e   b.) hou__e   c.) sen__e 

  d.) neu__e   e.) ter__e   f.) maan__e 

  g.) win__e    h.) lin__e   i.) ran__e 

 j.) slo__e   k.) po__e   l.) kin__ers 

 m.) han__de   n.) naal__e   o.) rappor__e  

2.) Kies tien woorde, in vraag 1, en maak mooi sinne daarmee.  
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Vrydag (14 Augustus)   

Kyk na die volgende prentjie en skryf n paragraaf. Vertel jou eie storie of 

herinneringe. Daar moet tien sinne in jou paragraaf wees. Gebruik al jou 

leestekens reg en onthou om gebruik te maak van jou mannetjie as jy jou 

sinne in jou paragraaf skryf. 

Die eerste twee sinne sê altyd waaroor jou paragraaf 

gaan. Dit word die kop van jou paragraaf genoem. Hier 

gaan jy jou hoofgedagte van die paragraaf skryf.  

Die volgende ses sinne vertel jou storie of gee die 

inligtig deur. Dit word die lyf van jou paragraaf 

genoem. Hier gaan jy meer uitbrei en die storie vertel.  

Die laaste twee sinne gaan jou afsluiting wees. Hier 

gaan jy sê hoe jou storie eindig en wat laaste gebeur 

het. Die twee sinne noem ons die voete van jou 

paragraaf.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


