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In Taal is daar vier vaardighede waarop ons Inoet focus gedurende die jaar. Dit sal in hierdie 

boekie  en sal geoefen nlo et word. 

Vaardighede: 
1. Luister en Praat 
2. Lees en 1<yk 

3. Skryf en aanbied 

4. Taalstrukture en konvensies 

Instruksies: 
1. Skryf altyd in lopende skrif 
2. Lees die instruksies deur meer as een keer sodat jy kan verstaan wat onl te doen. 
3. Maak gebruik van die blaai orn werk te voltooi.dit sal voorsien word. 
4. Maak gebruik van die naslaan boekie as jy nie iets verstaan nie. 
5. Werk al(yd netjies en hou jou boekie skoon! 

Geniet dit om jou werk te doen!  
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Lees hardop vir die klas voor en beantwoord die vrae wat volg. 

Wade Ellis hou van avontuur. Hy het een keer in Suid-Amerika gestap. Hy 

het mense ontmoet wat daar woon. Hulle het vir hom h spesiale eetding 

gegee. Dit was miere! 

Die kinders van die dorp het die miere gejaag. Hulle het h groot mier gegryp 

en vi? Wade gegee. Dit was so groot soos sy vingerpunt! Hy het dit in sy mond 

gedruk. Hy kon dit op sy tong voel wriemel! "Moet net nie by my keel afkruip 

nie," het hy gedink en vinnig gebyt. Dit het soos suurlemoen en spek 

gesmaak. 'Ek was nie eens 'n bietjie naar nie!" sê hy. 

Wade studeer mense en hulle kulture. Daardie dag het 

die mense in die dorp vir hom gewys wat hulle 

eet en hoe hulle leef. Hulle het vir hom h 

O klomp miere gegee om saam te neem huis toe. Op die 

vliegtuig terug huis toe het hy die miere 

geëet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hy  het  vir  die  mense 

wat  langs  hom  gesit 

het,  ook  miere  gegee. 

Hulle  was  baie  geskok! 
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Vrae 

     1 . Wat is die naam van die jong man in die storie? 

 

2. Waar het hy gaan stap? 

 

3. Wat eet die mense daar? 

4. Wie het vir hom die miere gevang? 

 

 

5. Die mier wat hy geëet het, was groot/klein. 

 

6. Hoe het die mier gesmaak? Was dit vir hom lekker? 

 

 

7. Was die mier nog lewendig toe hy dit in sy mond gesit het? Hoekom? 

 

 

8. Wat studeer Wade? 
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Wat dink jy? 

1 . Hetjy al ooit iemand ontmoet wat miere of ander insekte eet? 

 

 

2. Watter vreemde kosse eet jy/jou gesin? 

 

 

3. Dinkjy insekte is gesond om te eet? 

 

 

MONDELING 

1 . Praat saam in groepe van vier. Vra mekaar hoe dit sal voel om h mier te 

eet. Sal jy dit doen of sal jy te bang wees? Hou jy van avontuur? 
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2 Vertel vir die klas van iets wat jy een keer geëet het wat vreemd of snaaks 

was. Waar eet mense dit gewoonlik? (Byvoorbeeld soesji is rou vis wat 

gewoonlik in Japan geëet word.) 

 

Lees die dialoog en beantwoord die vrae: 

Twee leerders kan die dialoog vir die res van die klas voorlees. 

Tabani die Mier kom vroeg een oggend uit sy huis. 

Tabani: Die son gaan al weer vroeg onder! Die blare val van die bome af. 

Daar waai 'n koue windjie! 

Hy Sien sy vriendin, Nomsa die Mier. 

Tabani: Nomsa! Waarom loop 6) jy so vinnig? Ek moet hardloop om by te 

bly! 

Nomsa: Omdat die winter kom. 

Ons moet kos versamel 

om vir die winter te bêre. 

Tabani: Mag ek saamkom? 

Nomsa: Ja, maar jy moet vinnig loop. Die kinders van 

die dorpie is besig om miere te vang om te eet. 

Wil jy iemand se aandete wees? 

Tabani (met groot oë en loop nou vinnig): Nee! Waarheen gaan ons? 

Nomsa: Ek sal jou wys. Hier is h klomp boompjes met rooi bessies. Sien jy 

die bessies op die grond wat al opgedroog het? Ons moet dit optel 

en terugneem huis toe om in die groot spens te bêre. 

Tabani tel een bessie op en begin huis toe loop. 

Nomsa: Nie so haastig nie! Ons almal dra drie of vier bessies elk! Moenie lui 

wees nie! 

Uiteindelik het hulle elkeen drie bessies. 

Nomsa: Nou moet ons huis toe gaan en die bessies bêre. Dan doen ons dit 

weer! 
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Wat kan mense van die miere leer? Ons moet voorberei op die toekoms. 

 
Vrae 

1 . Beskryf die twee karakters. Wie is lui? Wie is besig? 

 

 

 

 

2. Wat js die seisoen? Somer/herfs/lente/winter? Gee twee redes vir jou antwoord, 

 

3. Waarvoor is die miere bang? 

 

 

4. Wat kan jy van hierdie storie leer? 

 

 

5. Weetjy van nog h inseWdier wat hulle 00k soos die miere op die winter voorberei? 

 

 

6. Hoe kan h mens op die toekoms voorberei? 



 

 

1 . Skryf 'n uitnodiging na jou verjaarsdagpartytjie. 

Besluit wat die tema van jou partytjie gaan wees. Moet die kinders 

spesifieke klere aantrek? Is daar 'n spesiale plek waar die partytjie gaan 

wees? Beplan jy miskien h verrassing, soos byvoorbeeld 'n skattejag? 

 

2. Skryf nou 'n hervertelling van jou verjaarsdagpartytjie. 

Waar was dit? Wie het na die partytjie gekom? Watter spesiale dinge het julle 

gedoen? Hoe oud is jy nou? Was daar h verrassing? 

Jou storie moet 'n begin, h middel en 'n einde hê. 

Probeer om vyf nuwe woorde te gebruik wat jy die week in die klas geleer het. 
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3. Maak 'n plakkaat van iets wat by jou verjaarsdagpartytjie gaan gebeur. Gee 

dit naam (byvoorbeeld "Skattejag"). Jy moet sê waar dit gaan gebeur en die 

datum en tyd gee. Jy moet ook sê of mense iets moet saambring of iets 

spesifieks moet aantrek. 

 



en  
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Sinonieme 

Soek woorde in die woord kassie wat min of meer dieselfde betekenis het 

as die woorde wat vet gedruk is. 

 

1 . Nonnsa die Mier loop gou verby. 

2. Sy lyk nogal woedend! 

3. Skielik Sien sy virTabani die Mier wat stadig uit sy huis kom. 

4. "Jy lyk darem pragtig vanaand Nomsa!" sê Tabani. 

5. Nomsa lag. "Kom, ons moet gou maak voordat een van die kinders ons optel 

en byt!'  

6. As die miere nie nou begin kos versamel nie, sal hulle in die winter I n 

bietjiete maer word! 
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Antonieme 

Kies die woord in die woordkassie wat die teenoorgestelde betekenis het as die 

woorde wat vet gedruk is. 

stadig onder soet netjies baie agter eerste grappig propvol 

I. Tabani is 'n mier wat te vinnig loop. 

2 Daar lê min bessies bo-op die 

boompies. 

3. Dit smaak so suur soos heuning. 

4. Wanneer die laaste reën kom, sal 

die miere gereed wees vir die 

winter. 

5. Tabani loop voor, want hy is die 

stadigste. 

6. Die spens moet morsig gehou 

word want almal moet dit 

gebruik. 

7. Hulle is ernstig terwyl hulle bessies versamel. 

8. Stadig maar seker word die spens dolleeg. 
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Ek sal vanmiddag om vieruur op die gras sokker speel. 

 

b. Wanneer

 

c. Hoe laat

 

2.  Skryf  die  sinne  as  vraagsinne  oor. 



en  
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d. Waar

 

e. Wat

 

3. Skryf die sinne as vraagsinne oor. Kies 'n vraagwoord uit die blokkie. 

 

ONTHOU - MOENIE DIE ONDERSTREEPTE WOORDE HERHAAL NIE. 

Die onderstreepte woorde is die antwoord op jou vraag, 

a. Tabani werk in  

 

b. Tabani werk in h bakkery. 

 

c. Hy bak brood en koek. 

 

d. Hy bak elke oggend brood. 

 

e. Hy bak dertien koeke. 

 

f. Hy bakh koek omdatdit my ver.Warsdag is. 

'n 
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g.  


