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Voorwoord.

In die bewerking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas:1. Die onderwys in die een taal moet heeltemal af-

sonderlik gehou word van die onderwys in die
antler taal. Die kind moet direk leer dink in die
taal wat hy leer. Die vertaal-metode word dus
nie gebruik nie.
2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgangspunt, en dien steeds as model vir die leerling.
Daar word op aangedring dat hierdie modelle,
wat as leesstof die eintlike oefeninge voorafgaan,
deeglik studeer word, voor die leerlinge van hulle
afstap.
3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematies vermy word. Net op die juiste taalgebruik word
nadruk gele.
4. Betekenis moet nooit aan vorm opgeoffor word nie ;
onsin, gesogtheid en kunsmatigheid moet vermy
word, selfs waar dit net daarom te doen is om 'n
taalverskynsel te verklaar.
5. In die taalles ook moet di.t mQontlik gemaak word
vir die kind om horn in 'n bepaalde appersepsiekring te beweeg. Hy word dus van die staanspoor voor 'n eenheid, geplaas, waarin en waaromheen hy horn kan orienteer. Lo.s sinne en toetse
moet dus net betreklik los wees, in die sin dat
hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind
hom reeds bevind.
T405t
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6. 'n Sistematiese en formele studio van grammatika
het, vir leerlinge op die laer skool terninste, s6
min en s6 'n twyfelagtige soort waarde, dat
dit nie die moeite werd is om daar 'n drukte van
te maak by die taalonderwys nie.
Die beskaafde taalgebruik dien as uitgangspunt en
basis van ons onderwysmetode ; die beskaafde gebruik
van die taal, in sy gesproke en geskrewe vorme, is
hoof docl van ons taalonderwys op die laer skool.
Volg ons daardie metode, en bereik ons daardie doel,
dan sal ons nie alleen die kind van 'n onontbeerlike
wapenrusting voorsien het nie, maar ook in horn die
u~m geplant het van 'n liefde vir wat mooi is in die
boekewereld .
. Gaarne betuig ek my dank aan Mej. E. C. Laubscher
van die Primere Skool, Tokai, vir haar hulp in verband
met die ecrste drie boekies van hierdie scrie, die
leerstof waarvan sy oorspronklik ontwerp het. Die
illust.rasies in die eerste twee bookies is ook van haar.

H.H.B.
Kaapstad,
Februarie 1923.

JUTA SE

Afrikaanse Taalboekies.

I. Lees:

As ons horlosie agter is, kom ons laat vir
skool. Jan kom altyd laat. Sy ma het me
'n horlosie nie. Die meester is kwaad vir Jan
omdat hy elke more laat is.
2. Vul in. ou of oe :
(a) My h .... d is gr .... n.
(b) Die vr .... is .... d.

{c) Hy ry in die d ... ..
(d) My v .... tis k .... d.
3. Antwoord in sinne :
(a) Hoeveel ure is daar op die horlosie ~
(b) Hoeveel wysterR het die horlosie ~
(c) Hoeveel ure gaan jy skool ~
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1. Lees:

Die kuiken is ag dae oud. Hy soek kos om
te eet. Hy sien 'n wurm, en is bly. As hy
bang word, loop hy na sy ma. Hy kruip onder
die ou hen se vlerke.
2. Gee ses antler woorde waarin ui voorkom.
3. Maak kort sinnetjies met die ses woorde.
4. Watter groot voels vang graag kuikens 1
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1. Leee:
Piet en Jaap loop in die veld rond. Piet sien
'n skoerlapper op 'n blaar sit. Jaap i::: 'n stout
seun, en wil die arme diertjie doodmaak.
2. Watter tyd van die jaar sien 'n mens baie skoerlappers ~
3. Noem 'n ander diertjie wat baie so0s 'n skoerlapper lyk.
4. Gee vier woorcle met die ou-klank, en gebruik
hulle in kort sinnc.
T4054
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1. Lees:

In ons tuin iR baie groPnte. Elke more gaan
Pa na die tuin om grocntc te ha>1l. Hy stuur
<lit na die <l.orp. Daar koop die 1110nse dit..
2. Wat is die name van die groente in die _prcntjie 1
3. Noem nog vier antler soorte groente op.

4. tlkrywe vyf woorde met die oe-klank, en maak
kort sinno met die woorde.
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1. Lees :
In die see woon baie soorte visse. Die vissers
vang vis met nette en ook met hoeke. Insommige
riviere is daar ook visse.
2. Noem die name van vyf diertjies wat onder die
water woon.
:3. :Noem die name van vier soorte visse.
4. Wat eet 'n vis
5. Waarmee vang die vissers vis~
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I. Lees:

'n Klein eendjie is baie mooi. Hy kan vinnig
swem. Sy pote is gemaak om mee te swem.
'n Kuiken kan nie swem nie.
2. Noem 'n antler diertjie wat baie lyk soos 'n eendjie,

en wat ook kan swem.
3. Vertel hoekom 'n kuiken me kan swem nie.
4. Hockom word 'n eend se lyf nie nat in die water
nie 1
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1. Lees:

Vlie~rs.
Piet en Frits het hulle vlieers. Dit is baie
koud buite, maar hulle wil nie binne wees nie·
Frits se tou het gebreek. Hy hull want sy
vlieer het op 'n dak geval. Piet is bly dat hy
nog syne het.
2. Vul woordjies in:
(a)
(b)
(c)
(d)

Jan· het 'n . . . hoed op.
Karel het 'n . . . jas aan.
Die koei het . . . horings.
Die haas het . . . stert.

3. Maak 'n kort storie van die woorde : Fiets, seun,
hond en pad.
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1. Lees:

In die somer is daar baie soorte vrugte. Ek
hou van vye en druiwe. My broer hou mecr
van pruime.
2. Watter soort vrugte s1en jy in die prentjie 1

3. Noem die name van drie soorte vrugte wat in die
winter ryp word.
4. Van watter vrugte hou jy die meeste, en wanneer
is hulle ryp 1
5. Noem die name van vyf soorte somervrugte.

9

I. Lees:

Pop-speel.

Bettie. speel baie graag pop.
baie lief vir haar. Sy is 'n soet
vorjaar het, het sy 'n mooi pop
is baie trots op die pop. Haar
nie met haar pop speel nie.

Haar ma is
kind. Toe sy
gekry. Bettie
sustertjie mag

2. Skrywe die woorde in wat uitgelaat is :

(a) Bettie het 'n mooi . . . gckry.
(b) Sy is 'n . . . dogter.
(c) _Lenie is '11 . . • van Bettie.
(d) Bettie is ... op haar ... pop.
3. Skrywe die eerste stukkie oor.
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1. Lees:

Meester was baie besig, en het vir Sannie gevra
om rlie klok te lui. Sannie was so haastig, dat
sy haar lei laat val het. Die lei het nie gebreek
nie.
2. Noem ses dinge op wat in die skoollrnmer te sien is.

3. l\faak :;inne met die woorcle :
en saai.

kraai, fraai, draai,

4. Vertel enige iets wat by die :;kool gebeur het.
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l. Lees:

Al baster-a peel.

Jan het ag albasters. Piet wen twee en Danie
ecn. Jaap het gestaan en kyk. Hy en Karel
was bang om saam te speel. Hanna en Miena
is Jan se twee susters.
2. Soek al die name van kinders uit, en skrywe dit
neer.
3. Skrywe nog vier name van seuns en vier van
meisies neer.
4. Antwoord in sinne :
(a) Hoeveel albasters het Jan gehad 1

· (b) Wie het twee gewen 1
(c) Wat is Hanna en Miena van Jan 1
(d) Wie was bang om saam te spcel 1
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1. Lees:
Elke more voor ek skool-toe gaan was my
ma my. Sy hou nie van vuil kinderR nie, en
Juffrou ook nie. Sy kam ook my hare.
2. Skrywe nog vier dinge neer, wat jy moet doen voor
jy skool-toe gaan.
3. Noem ses dinge op wat in 'n slaapkamer is.
4. Skrywe sinne met die ses woorde.
5. Gee die name van die dinge wat jy in die prentjie
sien.
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1. Lees:

Op die Plaas.
Klaas woon op 'n groot vceplaas. Sy pa het
baie skape en bokke. Die ka:ffirs skeer die skape
tweemaal elke jaar. Die bokke word nie geskeer
nie. Van die wol word ons klere gemaak.
2. Antwoord die vrae in sinne :
(a) Wat is die naam van die dier watgesk@erword 1
(b) Wie skeer die skape 1
(c) Wat cct skape en bokke 1

3. Maak 'n kort storietjie van die woorde:
kar, ese1, bond.

Lam,

1. Lees:
My ma gaan more dorp-toe. Sy gaan horde
koop. Griet is die kok. Sy het die horde laat
val en hulle het almal gebreek.

2. Noem ses dinge op wat op 'n eettafel behoort te
wees.
3. Noem die name van die dinge wat jy in die prentjie
sien.
4. Vul in die woorde wat makeer:
(a) 'n Lepel word van . . . gemaak.
(b) 'n Bord word van . . . gcmaak.
(c) 'n Servet word van .. . gemaak.
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I. Lees:

Die Nuwe Huis.
Jaap se pa het hulle huis laat nuut maak.
Die nmre het hy laat wit met kalk. Die deurc
en vensters is bruin geverf. Die dak is rooi.
Die huis is non klaar en lyk baie mooi.
2. Nocm die kleure op wat aan die huis te sien is.
3. Noem nog vier antler kleure op.
met die woorde.
4. Skrywe die eerste stukkie oor.

Skrywe sinnc
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1. Lees:
Die hondjie sc baas het gaan kuier. Hy
mocs alleen tuisbly. Nou kyk hy of hy nog
niks sicn aankom nie.
"' Van watter soort hond hon jy die meeste en waarom 1
3. Skrywe vier Rinne oor die hond in die prentjic.
1. Vcrtd iets van 'n hond wat. jy ken.

5. Gee vier woorde met die oui-klank, en maak sinne
met die woorde.
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1. Lees:
Cle\>'attg.

Frans eh Gert was twee stout kindeis. Hulle
het eendag oor 'n hoe muur geklim ih 'n tuin.
Die pere was net ryp. Toe hulle besig was om
te pluk, kom die baas van die tuin d.Aar.
2. Vertel die storietjie verder.

3. Antwoof'd hierdie vrae :
(a) W.at....het Frans en Gert gedoen 1
(b) Wat het hulle gaan pluk ~
(c) Wat het gebeur toe hulle besig was 1
(d) Wat bet die baas IDflt hulle gemaak 1
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LeeR:
Die konyn is 'n klein diertjie. Hy eet graag
wortels, rape en gras. Kinders hou daarvan
om konyntjies aan te hou, en hulle word beskou
as mak diertjieR.

2. Vertel in jou eie woorde hoe die konyntjie lyk
wat jy geHien het.
3. Watter antler diertjie lyk baie soos 'n konyntjie
en waar woon hy 1
4. Akrywe vier f'tinnetjies oor die konyntjie.
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1. Lees:
Maab.

Anna en Miena is groot maats. Lena en
Hanna kom ook baie by hulle speel. Hnllo
speel altyd pop.
Frans is 'n broer van Miena, en Jan•is een
van Hanna.
2. Soek al die name van kinders uit.
3. Antwoord in sinne:
(a)
(b)
(c)
(d)

Wie is 'n groot maat van Anna~
Wie is Frans se suster ~
Wie is Hanna se broer 1
By wie gaan Lena soms speel 1

4. Vertel 'n speletjie wat jy graag speel.
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1. LeeR :
Jan slaap graag laat. Hy kom ook baiekeer
laat vir skool. Die meester praat daaroor, maar
Jan wil maar nie hoor nie.
2. Antwoord in vol sinne :
(a) Waarom kom Jan laat vir skool 1

(b) Wat doen meester as Jan laat kom ~
(c) Ho~ vroeg staan jy op 1
(d) Wat doen jy voor jy skool-toe gaan 1
(e) Wanneer leer jy jou les 1

3. Skrywe die eerste stukkie weer oor.

21

1. Bees:
Op die plaas.
Jan se pa het 'n swart koci. 8y ma hct vier
henne wat broei. 'n Man het hullo borne kom
snoei. Sy pa het altyd bygestaan, want hy was
bang dat die man sou knoci.
2. Merk al die woorde wat op oei uitgaan.

3. Antwoord die vrae in sinne :
(a) Hocveel henne het Jan se ma?
(b) Wat het die man in hulle tuin gedoen?
4. Skrywc die eerstc twee sinne oor.
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1. Lees:
Diena en Willie het in die water gespeel.
Meteens vocl Willie iets knyp horn aan sy voet.
Hy begin ~e huil. Diena kyk in die water, en daar
sien sy 'n krap.
2. Antwoord in sinne :
(d) Hoeveel pote het die krap ?
(b) Watter antler dier bly onder die water wat
ook knypers het 1

(c) Wat het Willie gedoen, toe hy die knyp aan
sy voet voel ?
3. Skrywe die eerste stukkie weer oor.
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1. Lees:

De Voeltjie.
Kan jy die voeltjie hoor ? Hy kan mooi sing.
Sy vlerkies is klein; dus kan hy nie ver vlie nie.
Kinders kan nie vlie nie. Hulle het nie vlerkies
nie. Hulle kan loop, want hulle het voete.
2. Antwoord die vrae in sinne :
(a) Hoekom kan die voeltjie nie ver vlie nie?
(b) Hoekom kan 'n hoender nie ver vlie nie?
(c) Wat is die naam van die grootste voel?
(d) Hoekom kan kinders nie vlie nie ?
3. Maak sinne met die woorde : b.coei, koei, braai
en waai.

'

1. Lees :

Jan en Karel het gaan <lassies jag. Hulle het
baie <lassies sien sit teen die hoe kranse. Net soos
hulle naby kom, vlug die <lassies in die klipskeure.
2. Watter diertjie sien jy in die prentjie 1
3. Skrywe vyf dinge omtrent die diertjie.

4. Waar

le hy sy eiers en wie broei dit uit ~

---

______

_,

1. Lees:
Anna is liaie hesig.
Heeldag werk sy, en
as clit begin clonk.er word moet sy na die tuin
gaan. Die slakke pla baie by die groente. Anna
vang baie in die aand.
2. Skrywe 'n paar kort sinne omtrent die slak.

3. Antwaard die vrae in sinne:
(a) Wat doen Anna as dit begin clonker w'ord?
(b) Watter kwaad doen slakke?

(c) Van watter groente hou slakke_baie ?
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1. Lees :

Die vrugte word in mandjies gcpak en na die
mark geneem. Al die mandjies word op 'n wa
gelaai. Voor die wa word osse of perde gespan.
2. Hoeveel mandjies sien jy in die prentjie ~
3. Watter soort vrugte is in die mandjies ~
4. Maak 'n kort storie van die woorde: kar, stroom,
vrugte, seun en skrik.
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1. Lees:

Diere op die plaas.

Op 'n boerplaas is daar b-aie soorte diere. Die
groot diere word gebruik om die werk te doen.
Soms moet hulle in die ploegtrek, of voor die waens
wat die graan wegry.
'n Boer moet ook baie
werk. Hy kry altyd volk om horn te help.
2. Skrywe die name van scs dicre wat op 'n boerplaas

is.
3. Skrywe die name van ses voels wat op 'n boerplaas
gehou word.
4. Antwoord in sinne :
(a) Watter tyd van die jaar ploeg die boere 1
(b) Watter tyd oes hulle 1
(c) Wat doen die hoer as hy klaar met oes is~

1. Lees:

Sa,rel was 'n soct seun. Hy wou graag in die
wind ga,an sped. Sy n1a wou dit nic he nie. Sy
was bang dat hy weer ROU hoes, as hy in die wind
speel.
:!. Antwoonl in sinne :

(a) Hoekom 'vil Sarel in die wind gaan speel ~
(b) Hoekom wou Sarel se ma dit nie he nie ~

(c) Watter soort seun was Sarcl 'I
3. Skrywc 'n storictjic van wa,t jy in die prentjie
sien.
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1. Lees:
Die perd is een van ons groot diere. Hy is
baie werd vir die boer. Hy is sterk gebou, en
kan swaar vragte trek.
2. Gee die name van vier ander groot diere.
3. Vul die woorde in wat uitgelaat is:
(a) Die perd is 'n . . . dier.
(b) Hy kan . . . vragte trek.
(c) 'n Klein perdjie noem 'n mens 'n . . .
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1. Lees:

Die Volstruis.
Koos en Jan het koeie opgepas. Hulle twee het
altyd saam kwaad gedoen. Eendag het hulle by
die kamphek gaan staan, en die kwaai volstruis
begin tere. Hulle het nie opgelet hoe laag die
draad was nie. Meteens spring die volstruis oor
die draad.
2. Vertel die storietjie klaar.
3. Maak sinne met hierdie woorde: groei, koei, stoei
en boei.
4. Antwoord in sinne :
(a) Wat het Koos en Jan gedoen?

(b) _\Vaar het hulle gaan staan?
(c) Wat het die volstruis gedoen?
(d) Wat het hulle gedoen toe die volstruis oor die
draad spring.?
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1. Lees:

Koos wou graag gespeel het. Toe roep sy pa
horn, en se dat hy die koei moes gaan haal. Koos
begin toe te huil. Toe se 'il>Y ma : ,, Foei, foei,
arme kind ! "
2. Skrywe vier sinnetjies oor die prentjie.
3. Gee nog drie woorde met die oei-klank.
4. Maak 'n kort storie met die woorde: Dam, Koos,
vuil en huil.
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1. Lees:

Na die winkel.
Miena en Sara moes na die winkel gaan. H ulle
ma het vir hulle geld gegee om koffie, suiker en
tee te koop. Die winkelier het toe die goed afgewee en vir hulle gegee. Hy het ook nog geld uitgekeer.
2. Vertel van 'n gebeurtenis wat jy kort gelede gesien
het.
3. Antwoord in sinne :
(a) Waar moes Miena en Sara heen gaan 1
(b) Wat moes hulle gekoop het 1
(c) Wat het die winkelier vir hulle gegee 1
4. Noem vyf dinge op wat in 'n winkel te koop is.
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1. Lees:

Hier by ons speel die kinders baie soorte speletjies: wegkruipertjic, albaster, penl, en nog baie
meer. Die seun.s speel met die albasters ; hulle
·speel ook perd. Die meisies speel pop en wegkruipertjie.
2. Noem nog 'n paar speletjies
3. Skrywe alles neer wat jy in die prentjie sien.
4. Vertel hoc 'n mens wcgkruipertjic speel.

34

1. Lees:

Griet en Lettie het tuisgebly. Lettie se ouers
hct gaan kuier. Oriet werk in die huis. Jan werk
buite. As Pa en Ma weg is, specl hulle baie
lckker.
2. Skrywe 'n storie oor die prentjie.

3. Vul in ui of y :
(a}
(b)
(c)
(d)

Die t .... n is mooi.
Die borne staan in 'n r ....
My d .... m is seer.
Die vrugte is r .... p.
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1. Lees:
Die huisie het naby 'n pad gestaan. 'n Ou
tante het in die huis gcwoon. Eendag het daar
'n klein meisie kom klop. Sy het gehuil, en aan
die ou tante gese, dat sy verdwaal het.
2. Maak die storie klaar en vertel wat met die meisie
gebeur het.
5. Maak kort sinne met die woorde : Lei, klein, trein.
eier en Mei.
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1. Lees:
Anna se lammetjie.

,, Klein Anna :B.et 'n lammetjie
Met fyn en spierwit oortjics,
En oral by die dammetjie
Le baie van sy spoortjies."
2. Antwoord :
(a) Wat het klein Anna?
(b) Hoe lyk die lammetjie se oortjies?
(c) Waar speel die lammetjie altyd?
3. Teken 'n prentjie van die versie.
4. Skrywe die versie weer oor.
5. Skrywe vier sinne omtrent 'n lammetjie.
6. Gee vier woorde met die ooi-klank, en maak
tjies met die woorde.

sinne~
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1. Lees:
Ongehoorsaam.

Sannie en· haar sustertjie het eendag gaan
blomme pluk in die veld. Hulle ma wou nie he
dat hullo moos gaan nie, want sy het geweet van
die tier wat daar hou. Hulle wou nie luister nie
en het stilletjies weggcloop. Toe hulle besig was
met pluk het hulle 'n tier gesien. Huhe het toe in
'n boom geklim en die hele nag daar gesit. Die
volgende more vroeg het hulle pa hulle daar gekry,
byna dood van die koue.
2. Lees die storie goed en vertel dit oor.
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l. Lees:

Rosie en Fanie speel graag in die tuin. Hulle
pa plant baie soorte borne. Hulle het ook 'n
blomtuin in die een hoek van die groot tuin.
2. Noem nog twee soorte tuine op.
3. Skrywe 'n storietjie oor wat jy in die prentjie sien.
4. Noem die name van vier soorte blomme.
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1. Lees:

Wat die kinders doen.
Gert werk in die tuin. Jan speel graag voetbal.
Karel huil baie gou. Frits ry op 'n groot bruin
perd. Jan gooi goed tol. Miena stof die stoele
af. Bettie kom van die winkel. Sy dra 'n pakkie
in haar hand.
2. Skrywe al die woorde neer wat aandui wat die
kinders doen.
3. Skrywe al die name van die kinders neer.
4. l\faak 'n storietjie van die woorde : Kat, skottel,

melk en stool.
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1. Lees:
Piei het vir sy ma gevra om by dio dam te gaan
Hpeel. Hy won graag sy hoot.jie op die water laat
Heil. Hy hct. sy klcre baic nat laat word. Nou
is hy bang om huis-toe te gaan.
2. Skrywc die boonste stukkic our.

3. 1\faak self 'n storietjie oor die prentjie.
4. Gee vyf woorde wat op -ng uit.gaan.
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Voorwoord.

In die bewerking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas : 1. Die onderwys in die een taal moet heeltemal af-

sonderlik gehou word van die onderwys in die
antler taal. Die kind moet direk leer dink in die
taal wat hy leer. Die vertaal-metode word dus
uie gebruik nie.
2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgaugspuut, en <lien steeds as model vir die leerling.
Daar word op aangedriug dat hierdie modelle,
wat as leesstof die eiutlike oefeniuge voorafgaail,
deeglik studeer word, voor die leerlinge van hulle
afstap.
3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematies vermy word. Net op die juiste taalgebruik word
nadruk gele.
4. Betekeni,: moet nooit aan vorm opgeoffer word nie;

onsin, gesogtheid en kunsmatigheid moet vermy
word, selfs waar dit net daarom te doen is om 'n
taalverskynsel te verklaar.
5. In die taalles ook moet dit moontlik gemaak word

vir die kind om horn in 'n bepaalde appersepsiekring te beweeg. Hy word dus van die staanspoor vo0r 'n eenheid geplaas, waarin en waaromheen hy horn kan orienteer. Los sinne en toetse
moet dus net betrekh'.k Ios wees, in die sin dat
hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind
horn reeds bevind.
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6. 'n Sistematiese en formele studie van grammatika
het, vir leerlinge op die laer skool teminste, s6
min en s6 'n twyfelagtige soort waarde, dat dit
nie die moeite werd is om daar 'n drukte van
te maak by die taalonderwys nie.
Die beskaafde taalgebruik dien as uitgangspunt en
· basis van ons onderwysmetode ; die beskaafde gebrnik
van die taal, in sy gesproke en geskrewe vorme, is
hoofdoel van ons taalonderwys op die laer skool.
Volg ons daardie metode, en bereik ons daardie doel,
dan sal ons nie alleen die kind van 'n onontbeerlike
wapenrusting voorsien het nie, maar ook in horn die
kiem geplant het van 'n liefde vir wat mooi is in die
boekewereld.
Gaarne betuig ek my dank aan Mej. E. C. Laubscher
van die Primere Skool, Tokai, vir haar hulp in verband met die eerste drie boekie& van hierdie serie, die
leerstof waarvan sy oorsponklik ontwerp het. Die
illustrasies in die eerste twee boekies is ook van haar

H.H.B.
Kaapstad,
Februarie 1923.
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Afrikaanse Taalboekies.

I. Lees:

Ma en Pa was Kaapstad-toe vir die dag. Die
Piet is die oudste seun.
kinders het tuisgebly.
Hy was eergister tien jaar oud. Sy Ma het vir
horn gese qro die kinders op tc pas. Hy het gaan
voels skiet, en glad vergeet om te kyk wat die
antler kinders doen.
2. Skrywe 'n kort verhaaltjie orotrent die prentjie.
3. Maak sinne met die woorde: Fiets, stasie, posseel

en koevert.
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1. Lees:

Die seuntjie in die prentjie het saam met sy
matertjies wegkruipertjie gespeel. Hy loer oor
die muur om te sien of hy nie die anders gewaar
nie. 'n Mens moet baie oppas anders word jy
gevang.
2. SkryW-e neer hoe jy wegkruipertjie speel.
3. Wat maak 'n mens met stene 1
W aar sit die seuntjie 1
Waarheen kyk hy 1
Wat speel die kinders 1
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1. Lees:

Blinddoek.
Die speletjie moet in 'n lee kamer gespeel
word. Al die kindcrs word geblinddoek behalwe
een. Die een kry 'n klokkie. Hy hardloop
saggies rond en lui net die klokkie. Die anders
wat geblinddoek is moet horn probeer vang. Die
con wat horn eerste vang kry dan weer die klokkie.
2. Beskrywe enige ander spoletjie wat jy ken.

3. Maak 'n storietjie met die woorde: Perd, appels,
meisie, seun, broer, rivier, leeu.
4. Antwoord die vrae :
(a)
(b)
(c)
(d)

Wat leer jy allcs op skool?
Van watter les hou jy die meeste?
Hoeveel dac van die week gaan jy skool?
Hoeveel uur in 'n week gaan jy skool?
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1. Lees:
Miena werk swaar. Sy is die meid in die
kombuis. Sy was die klere en skrop die vloer.
Die kinders speel lekker buite.
2. Skrywe al die woorde neer wat. aandui wat iemand
doen.
3. Skrywe neer al wat jy in die prentjie sien.
4. Antwoord hierdie vrac in sinne :
(a) Hoe laat begin die skool 1
(b) Hoe laat ~aau dit uit 1

(c) Hoe lank <luur die speoltyd 1
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1. Lees :

'n Nuwe Soort Eier.
Eendag stuur 'n vader sy seuntjie
kyk waarvoor die honde so blaf.
daar kom was die honde met 'n
besig. Hy wis nie wat dit was nie,
terug huis-toe en skree :

om te gaan
Toe Jannie
krimpvarkie
en hardloop

,, Pappie, Pappie, die honde hot daar 'n ding ;
dit lyk my dis 'n ystervarkeier ! "
2. Vertel die verhaaltjie oor in jou eie woorde.
3. Skrywe vyf sinnetjies oor 'n hond.
4. Antwoord in sinne :
(a) Wat moes Jannie buite gaan doen 1

(b) W aarmee was die honde besig 1
(c) Wat het hy gese 1
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1. Lees:

Seuns speel graag saam. Hulle kry partykeer
stry. Dit is nie mooi om met mekaar te baklei
nie. As hulle mooi speel sal hulle nooit twis nic.
Dit iR lelik om ru tc speel.
2. Antwoord in sinne :
(a) Wanneer leer jy jou les 1
(b) Wie help jou met jou les 1
(c) Wat doen mecster as jy nie jou les ken nic 1
(d) Wat noem 'n mens 'n kind wat nie sy les
leer nie 1
3. Skrywe vyf sinnc omtrcnt die les wat jy die meeste
van hou.
4. Skrywc alles neer wat jy in die prentjie sien.
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I. ~Lees:

Die Drywer se Moeilikheid.
'n Reisiger op 'n sekere takspoorlyn was al baie
moeg vir die stadige trein. Hy vra toe vir die
drywer:
,, Kan j y nie vinniger gaan nie ? "
,, Ja," antwoord die drywer, ,, maar jy sien,
ck moet by my lokomotief bly."
2. Vertel hierdie storie in jou eie woorde.
3. Skrywe enige antler storietjie wat jyself gelees of
gehoor het.
4. Antwoord die vrae :
(a) Hoekom was die reisiger so moeg?
(b) Wat het hy aan die drywer gevra?
(c) Wat was die tlrywer Re ·antwoord?
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1. Lees:

Baie Hande.
Koos nooi 'n klompie maats om te kom vye
eet in die tuin. Toe hulle besig is roep Koos se
pa : ,, Koos, jy moet uit die tuin kom ; jy eet
al die heel dag." ,, Ja, Pa," was Koos se antwoord, ,, maar baie hande maak ligte werk."
2. Skrywc 'n kort storie oor die prentjie.
3. Antwoord in sinne :
(a) Wat het Koos gedoen 1

(b) Wat het hulle toe gcdoen 1
(c) Wat het sy Pa gese 1
(d) Wat was Koos se antwoord 1
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1. Lees :

In elkc land woon daar antler soorte mense.
Party lande se mense is bruin, anders weer swart
en party wit. Elke land het sy eie kenmerke.
In party bnde woon daar baie soorte mense.
2. Skrywe neer alles wat jy in die prentjie sien en se

waaraan jy kan sien dat dit nie 'n Afrikaanse
meisie is nic.
3. Vul in:
(a) Die
(b) Die
(c) Die
(d) Die
(e) Die

Engelse woon
Duitsers
Afrikaners ,,
Hollanders ,,
Japanese ,,

in Engelanrl.
,,
,,
,,
,,
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I. Lees:
Die Jaargetye,

Daar is vier jaargetye in 'n jaar. Hulle word
lente, somer, herfs en winter genoem. In die
lento kry ons die lekker weer en die mooi blomme.
In die somer is dit weer <lie tyd van die heerlike
vrugte. In die herfs verloor meeste borne hullo
blare en begin die weer ook te verander. In die
winter reen dit in die Boland, en somtyds kapok
dit in <lie Onderveld.
2. Antwoord in sinne :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Hoeveel jaargetye is daar 1
Noem die name van die jaargetye 1
Wat kry ons in die lente 1
Noem die name van die maande. 1
Watter maand is die kortste 1

3. Skrywe ses sinne omtrent die jaargety wat jy die
meeste van hou.
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1. Lees:

Kinders hou almal baie van vrugte. Vrugte is
gesond. 'n Mens moet meer vrugte as vleis eet.
Vrugte kan gedroog word. Droe vrugte is lekker
as dit gekook is. Groen vrugte is ongesond.
2. Skrywe alles neer wat jy in die prentjie sien.

3. Antwoord in sinne :
(a) Watter vrugte eet jy graag?
(b) Watter tyd van die jaar is dit ryp?
(c) Watter tyd is lemoene ryp?
(d) Waar groei die piesangboom?
(e) Watter vrugte is in die somer ryp?

12

1. Lees:

'n Snaaka Piek.
'n Boerseun kom vir die eerste maal in 'n stad.
Terwyl hy langs een van die strate stap, spring
daar 'n hond uit, wat horn wou byt.
Die seun buk dadelik om klippe op te tel, maar
al die klippe was vas ingetrap in die straat.
,, Dit is 'n snaaks plek hierdie," se hy, ,, al
die klippe is vas en die honde is los."
2. Vertel die storietjie nou in jou eie woorde.
3. Antwoorcl in sinne :
(a) Waar gaan die son onder?

(b) Waar kom hy op?
(c) Hocvecl maande is claar in 'n jaar?
(d) Hoeveel weke is daar in 'n maand 1

4. Een klip maar twee klippe.

Een bos ,,
Een plek ,,
Een ster ,,

"
"

"
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1. Lees :

Party diere hou nie baie van mekaar nie.
Hulle baklei as hulle bymekaar kom. Dicrc eet
nie almal dieselfde soort kos nic. Houde hou baie
van vleis. Katte hou weer meer van vis en melk.
2. Skrywe 'alles wat jy op die prentjie sien.
3. Antwoord in sinne :
(a) Hoekom hou diere nie van mekaar nie?
(b) Wat eet honde graag?

(c) Wat eet katte graag 1
4. Nocm vier diere wat nie van mekaar hou nie?
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1. Lees:

Wat Oom Kasper vertel.

Oom Kasper loop oendag met sy haelgeweer
in die veld om 'n bok te skiet, maar in plaas van
hael, het by 'n perskepit in die loop. Dit het
horn geluk om 'n skoot op 'n duiker te kry maar
hy het die bok net Jig gekwes. 'n 'ryd daarna
loop hy weer in die veld. Daar gewaar hy 'n
duiker wat baie mak was. Maar toe Oom Kasper
nader stap, spring die bok op met 'n boompie
op die rug.
2. Vertol die storie oor in jou eie woorde.
3. 'n Klein vis is 'n vissie.

'n Klein bok is 'n . . .
'n Klein rug is 'u . . . .
4. Vertel iets van 'n piekniek of 'n wandeling in div
veld.
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1. Lees:

Party kinders is baie wreed. As hu1le 'n
diertjie sien, wil hulle dit net altyd doodmaak
of seermaak. Voeltjies word geskiet of gevang
en dan in 'n koutjie gehou, totdat hulle vanself
doodgaan.
2. Skrywe 'n storietjie oor die prentjie.
3. Skrywe vyf sinnetjies oor die voeltjie wat jy die
beste ken.
4. Noem verskillende soorte voeltjies, en vertel hoe
hulle lyk.
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1. Lees:

Kat en Muis.

Om die speletjic to specl staan die kinders
almal in 'n kring. 'rwec "kinders word gekies,
eon is die kat, die ander is die muis. Die antler
kinders vat hande en hou dit op, sodat die kat en
muis maklik kan onderdeur hardloop. Die kat
moet die muis vang, maar moet deur dicselfde
openinge harclloop as die muis.
2. Vertol nou die speletjie oor in jou eie woorcle.
3. Maak sinnc met die woorde : kind, brood,
oop, loop.

rnal~,

4. Antwoord in smne :
(a)
(b)
(c)
(d)

Hoe moot die kinders staan vir diespeletjie 1
Wat moot die kat doen 1
Hoeveel word gekies?
Wat moet die twee kinders doen 1
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1. Lees:

Aan die Strand.
Klein Lena van die Transvaal was vir die eerste
keer aan die strand.
Eendag sien sy 'n stoomskip en roep uit :
,, Ma, Ma, kom kyk gou hier, daar is 'n lokomotief
wat baai."
•
2. Skrywe a.lies neer wat jy in die prentjie sien.
3. Antwoord in sinne :
(a) Wie was al aan 'n strand~
(b) Wat is daar te sien 1
(c) Wie het al 'n stoomskip gesien 1
(d) Hoekom hou jy van die strand 1
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1. Lees:

Die kat is 'n mak diertjie. Sy hare is sag. Sy
stert is lank. Die kat kan in die donker beter
sien as in die lig. As jy 'n kat seermaak, dan
krap hy jou. Sy naels is skerp. Die kat eet
graag muise en rotte. Soms vang hy ook voeltjies.
Die kat slaap graag waar dit warm is. Hy kan
baie sag loop, want hy het kussinkics onder sy
pote.
2. Antwoord in &inne :
Watter soort diertjie is 'n kat 1
Hoe is sy hare 1
Wat maak die kat as jy horn seermaak 1
Wat eet die kat graag 1
(e) Waar slaap die kat graag 1
(f) Hoekom kan die kat sag loop 1

(a)
(b)
(c)
(d)

:3. Maak 'n kort storietjie met die woorde:

Kat,

melk, muisval, kind.
4. Gee die meervoud van die woorde : neus, mond,
oor, haar, hand, tand,
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1. Lees:
'n Muisie is 'n klein diertjie. Hy is vaal van
kleur. 'n Muisie het 'n spits bekkie, klein bruin
ogics en ook klein oortjies. Hy het 'n lang stertjie
en dun beentjies. Die muisie is 'n skelm diertjie.
Hy eet graag kaas. Die muis word in 'n muisvalletjie gevang.
2. Antwoord in sinne:
(a) Watter kleur is 'n muisie 1
(b) Hoe is sy bekkie 1
(c) Hoe lyk sy ogies en oortjies 1
(d) Hoe is sy stertjie en beentjies 1
(e) Wat eet 'n muisie graag 1
(f) Hoe kry hy dit in die hande 1
3. Vul m:

Die
Die
Die
Die
Die

tande van 'n kat is skerp.
stert van 'n muis is . . . .
eier van 'n vink is . . . .
kleur van my rok is . . .
kleur van my hare is . . .
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1. Lees:

Jan en Miena het die hele dag rondgeloop.
Hulle het glad vergeet om huis-toe te gaan. 'roe
hulle sien, was dit donker en hulle was ver van
die huis. Miena was nog klein, en sy begin toe
te huil.
2. Maak die storietjie klaar en se wat Jan met Miena
gemaak het toe sy begin huil het.
3. Die meervoud van perd is perde : Gee nou die
meervoud van die woorde: Kat, hond, kar, eend,
gans en vis.
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1. Lees:

Die wolkc en herge,
Het klcuro van goud ;
Daar's kleure van purpcr
Op ranclc on woud.
Die sou gaau uou onder,
Die aand kom weer aan ;
Dis tyd vir ou kleintjies
Om huis-toe te gaau.
2. 8krywe die versie oor.

3. Wat is die kleur van die wolke en bcrgc 1
Watter kleure is daar op die rande en op die woud 1
4. Vertel in jou eie woorde wat jy van die versie
verstaan.
5. Vul in die woorde :
'n
'n
'n
'n
'n
'n

Klein
Klein
Klein
Klein
Klein
Klein

kind is 'n kin<ljio.
hond is 'n
kat is 'n . . . .
huis is 'n . . . .
stoel is 'n .
tafel is 'n . . . .

22

1. Lees:
Reeds word in die nessiee
Die voeltjies gesus ;
Die ska pies en bokkies
Korn kraal-toe en rus.
Alleen skree die kriekies
En paddas on se:
,, Dis tyd vir ou kleintjies
Om warmpies te le."
2. Skrywe die versie oor.
3. Antwoord in sinne :
(a) Wanneer vlie die voeltjies nes-toe 1
(b) Wat skrce die kriekies 1
(c) Wat kom in die aand kraal-toe 1
4. Die enkelvoud van berge is berg. Goo die onkel·
voud van hierdie woorde : skape, stoele, tafels
paddas, messe, lepels, krieke.
5. Maak sinne met die woorde in vraag 4.
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1. Lees:
Lena en Miena is twee sustertjies. Lena is 'n
soet en gehoorsame kind. Miena is stout en luister
nooit na haar :Ma nie. Eendag was Miena weer
baie stout. 'foe het sy 'n pak sla gekry. Sy het
baie gehuil, en moes in die kamer sit. Daarna
was Miena nie weer ongehoorsaam nie.
2. Maak jou eie storietjie oor die prentjie en noem
die meisietji.e Miena.
3. Vertel wat jou Ma met jou doen wanneer jy stout is.
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1. Lees :

In 'n speelkamer le daar altyd baie speelgoed
rond. Elke huis moet 'n speelkamer he, waar
die kinders kan vocl dat hulle baas is. As kinders
'n speelkamer het, behoort hulle dit mooi netjies
te hou.
2. Noem op alles wat jy in die prentjie sien.
3. Maak 'n storietjie met die woorde: Seuns, speel-

kamer, slorderig, Ma, kwaad.

4. Vul in:
Die
Die
Die
Die
Die

Engelse praat Engels.
Hollanders ,,
Afrikaners ,,
Franse
Duitsers

"
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1. Lees:

As ek ses jaar ornl is, gaan ek skool-toe. Ek
wil graag al gaan, want my suster se, dat dit
lekker is om skoo1 te gaan. Op skool leer die
juffrou vir hu1le mooi versies. My suster teken
ook prentjies. Sy kan al 'n kat teken. Ek gaan
more saam met haar na die skool.
2. Vertel wat jy in die prentjie sien.
3. Vertel iets van jou eerste dag op skool.
4. Antwoord in sinne :
(a)
(b)
(c)
(d}

Hoe laat gaan die kinders skool-toe 1
Wanneer kom hulle weer huis-toe?
Hoe oud is jy 1
Hoe oud was jy, toe jy skool-toe gegaan het 1

26

1. Lees:
Piet was 'n seuntjie wat gerook het. Die
predikant het daarvan geweet. Hy kom eendag
by Piet se ouers, en kry vir Piet ook tuis. Hy
praat toe met horn, en vra horn of hy weet waar
kinders gaan wat rook. ,, Ja, Meneer," se Piet,
,, hulle gaan agter die skaapkraal."
2. Vcrtel die storietjic nou in jou eie woorde.
3. Skrywe in woorde : 8 ; 13 ; 7 ; 15; 20 ; 26.
4. Die mcervoud van skaap is skape. Gee nou die
meervoud van die woorde: kraal, boom, haas,
been, muur.
5. Antwoord in sinne:
(a) Wat het Piet graag gedoen?

(b) Wie het daarvan geweet 1

(c) Wat het die predikant horn gevra?
(d) Wat was Piet se antwoord 1
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1. Lees:

Soldate en Rowers.

Vir hiordio speletjie word die kinders in twee
klompe verdeel. Een klomp is soldate en die
antler klomp rowers.
Dio rowers staan aan een eut van die speelgrond, en die soldato aan die antler ent. Die
soldate staan stil, en die kaptein se : ,, Rowers
vorentoe." Dan loop hullo tot hy se : ,, Rowers
val plat ; rowers skiet." H ulle maak dan of
hullo skiet, en klap op die grond met hullo hande.
Sodra die kaptein se : ,, Soldate, vang hulle,"
moet die rowers opspring en hardloop voor hulle
gevang word. Dio wat gevang word, gaan na die
soldate se kant.
2. Vertel 11oe 'n

a.

me118 ,,

Soldatc en Rowers" speel.

Beskrywe enige ander speletjie wat jy ken.

4. Antwoord dio vrac:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

In hoeveel klompies word hulle vcrdeel 1
Wat word elke klompie genoem 1
Wat se die kaptoin aan die rowers 1
Wat se hy aan die soldate?
Wat doen die rowers dan?
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1. Lees:

As Ma baie besig is, stuur sy ons om die dag
in die veld deur te bring. Sy gee ons kos en vrugte
vir die dag. Ons trek ons ou klere aan, sodat
ons kan lekker speel. Partykeer gee sy ook vir
ons koffie om in die veld te drink. Net as Karel
saam gaan mag ons koffie maak.
2. Antwoord in sinne:

(a) Wat doen Ma as sy baie werk het?
(b) Wat kry hulle alles?
(c) Wat trek hulle aan?
(d) Hoekom kry hullo not koffie as Karel saam
gaan?
3. Skrywe iets omtrent die prentjie.
4. Vertel wat julle doen as julle uitgaan in die veld
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1. Lees:

Die Karretjie val om.
'n Seun van ag jaar stoot een<l.ag die karretjie,
waarin sy broertjie was. Sy Ma was winkel-toe
en hy wou ook daarheen gaan In die pad agter
hom het 'n maat van horn aangekom. Meteens
roep sy maat hom, en hy kyk om. Voor hom
was 'n groot klip. Die kar se wiel raak die klip,
en daar le sy broertjie op die grond. Die kindjie
het baie seergekry.
2. Vertel wat gebeur het.
3. Vertel enige ongeluk wat jyself al gesien het.

4. Antwoord in sinne:
Waar was die seun se ma?
Hoe oud was hy 1
Wic was in die karretjic 1
Wie het agter aangekom 1
(e) Wat het met die kar geheur?
(j) Wat het die kleintjie oorgekom?

(a)
(b)
(c)
(d)
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1. Lees:

W egkruipertjie.

"' was ccndag drie seuntjies : Piet, Willie
Daar
en Klaas. I-Iulle ma hot gaan kuier en hulle
moes tuisbly. I-Iulle het wegkruipertjie begin to
speel. Klaas was die jongste van hulle, en kon
dus in ldein plekkies wegkruip. I-Iulle het nie
te lank gespcel nie of Klaas maak sy Ma se meelkis
oop en kruip daarin.
2. Maak 'n verhaaltjic klaar en sc wat met KlaaF
gebeur het.
3. Vertel iets van jou laaRte kuier.
4. Antwoord die vrae in sinne :
(a) Waarheen het die kinders se Ma gegaan?
(b) Wie was die jongste van die drie?
(c) Wat het hulle gespeel?
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1. Lees:
Die Plaas.

Karel en Jan is broers. Hulle woon op 'n
pl~as. Die plaas is ni-e ver van die dorp nie. Op
die plaas hou hulle Ma baie pluimvee aan. Daar
is ook 'n groot dam op die plaas. Die eende en
ganse swem op die water.
2. Vu1 die woorde in wat makeer.
(a) 'n Gans is . . . . as 'n eend.
(b) Klaas is . .
as Piet.
(c) Die perd is . . . . as daardie cen.
3. Skrywe die name van ses soorte pluimvee.
4. Vcrtel enige kort verhaaltjie wat jy ken.
5. Antwoord :
(a) Waar woon Karel en Jan~

(b) Wat is daar op die plaas ~
(c) Waar is die eende 1
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1. Lees:

Die Ontbyttafel.
Op die eettafel lrnm baie goed. Die messe,
lepels en vurke moet altyd blink. Die horde
moet ook skoon wees. Aan tafel mag ons kinders
nie baie gesels nie. Ma se : ,, Kinders moet gesien
word maar nie gehoor word nie."
2. Skrywe die lessie netjies oor.

3. Se wat elkeen is:

Voorbeeld: 'n Peer is 'n vrug.
'n Mossie is 'n .
'n Pruim is 'n . . . .
'n Skaap iA 'n .
'n Geelbek is 'n • . .
'n Roos iA 'n . . . .
4. Vertel 'n kort storietjie wat jy al self gelees het.
5. Skrywe die name van Ae8 dinge wat op 'n ontbyt-

tafel gesit word.
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1. Lees:

Ons Slaapkamer.

In ons slaapkamer staan drie bedjies. Op die
een slaap my broer, en op die antler een slaap ek.
Die derde een word nie gebruik nie, behalwe
wanneer ons 'n maat kry om Saterdag by ons te
kuier. Ons moet ons kamer baie netjies hou
anders word Ma kwaad.
2. Maak 'n kort storietjie met die woorde : Slaap-

kamer, hoender, kinders, aand, uitja.
:3. Skrywe die name van die dae van die week, en sc

wat jy elke dag doen.
4. Antwoord in sinne :
(a) Hoeveel dae in 'n week 1
(b) Hoeveelste dag is W oensdag 1
(c) Wat is die laatste dag van 'n week?
(d) Wat is die eerste dag van 'n week 1

1. Lees:

Daar I~ die Moeilikheid.
Stoffel bring sy vrind 'n besoek. Toe hy naby
die huis kom, blaf die groot hond. Stoffel was 'n
bietjie bang en vra sy vrind om die hond te roep.
Maar die vrind antwoord : ,, Stoffel man, jy
ken mos die spreekwoord, , Honde wat blaf byt
nooit nie.' "
,, Ja," se Stoffel, ,, ek en j_y ken die spreekwoord, maar ken die hond dit? "
2. Antwoord in sinne :
Wie het by sy vrind gaan kuier?
Wat het gebeur toe hy naby kom?
Wat het Stoffel aan sy vrind gevra?
Wat het sy vrind geantwoor<l?
(e) Wat het Stoffel toe gesc?

(a)
(b)
(c)
(d)

3. Maak 'n storietjie met die woorde: Jagter, honde,
tier, geskiet, vrou.
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l. Lees:

Die Somer.

In die somer is al die home groen. Dan is dit
ook tyd vir die lekker vrugte. Die dae is dan
lank, en die nagte kort. In die somer oes die
boere hulle graan.
2. Skrywe die name van drie soorte graan.
3. 'n Klein kind is 'n kindjie.
'n
'n
'n
'n
'n
'n

Klein
Klein
Klein
Klein
Klein
Klein

tafel is 'n . . . .
kat is 'n . . . .
hoed is 'n . . . .
hoer is 'n . . . .
mes is 'n .
boom is 'n . . . .

4. Maak sinne met die woorde : groen, kerse, knoppe,
riet, ploeg, druiwo.
5. Antwoord:
(a) Hoe lyk die home in die somer
(b) Wanneer is die dae kort 1

~

(c) Wat maak die boere in die somed
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I. Lees :
Hier is lekker ryp pere. Hulle kom uit ons tuin.
Die boom~ies is nog maar vier jaar oud: Ons het
hull~ self geplant. Die eerste twee jaar was die
boompies baie klein, en moes hulle baie goed
opgepas word. Hulle word elke jaar gesnoei.
Verlede jaar was daar nie baie vrugte nie, want
die ryp het dit verniel.
2. Vul woorde in wat aandui wat die ding doen:
Voorbeeld : Die man werk in die tuin.
(a) Die kind . . . . buite.
(b) Die vrou . . . . swaar.
(c) Die duif . . . . hoog.
(d) Die hond
. hard.
(e) Die kat . . . . melk. ·
(j) Die muis . . . . kaas.
3. Skrywe ses sinne omtrent vrugtebome.
4. Antwoord in sinne :
(a) Hoe lyk die meeste borne in die winter 1
(b) Wanneer begin die borne te bloei 1
(c) Watter soort vrugte kry ons in die winter~

37

t

Lees:

Diere.
Ons het baie nuttige diere. Die skMp is een
van hulle. Ons het skape, bokke en pluimvee op
ons plaas. Die jakkals is 'n skelm dier. Hy
steel graag pluimvee en skape. Maar ons vang
baie jakkalse.
2. Antwoord in sinne :
(a) Watter nuttige diere het ons 1
(b) Watter dier is baie skelm 1
(c) Wat steel hy graag 1
(d) Hoe vang 'n mens jakkalse 1

3. N 0em die name van vier diere en se waarvoor hulle
gebruik word.
4. Maak 'n storietjie met die woorde : Kind, bosse,
wolf, huisie en vrou.
5. Skrywe die boonste lessie netjies oor.
6. Vertel 'n paar stories van J akkals.
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l. Lees:

My klein seuntjie gaan non dorp-toe. Sal jy
saam met horn gaan ~ Laaste keer het hy alleen
gegaan. Die aand moes ek iemand stuur om horn
te haal. Toe hy by die huis kom, het hy sla
gekry. Nou wil ek horn nie weer alleen laat gaan
nie, want hy weet nooit wanneer om terug te
kom nie.
2. Antwoord in sinne :
(a) Hoekom het die moeder iemand saam gestuur

met die scun 1
(b) Wat het hy so laat in die dorp gedoen

~

(c) Wat het met horn gebeur toe hy laat gekom

het 1
3. Vul die woorde in wat pas :
Voorbeeld: 'n Hond blaf.
'n Haan ..
'n Skaap . . . .
'n Perd .. .
'n Predikant .
'n Voel . . . .
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. Lees:

Die Gulsige Man.
( 1 ).

Daar was eenkeer twee maats, Jan en Piet.
Hulle het altwec lang ncuse gehad. Piet was
baie arm en eennag het hy in die bos gaan slaap.
Tcrwyl hy daar le sien hy 'n gat in die grond.
Hy kruip toe somaar in, en vind dat hy in 'n
mooi kamer is. In die kamer was 'n klomp klein
mannetjies en hullo sing net altyd: ,, Maandag,
Dinsdag, Maandag, Dinsdag." ,, Hoekom sing
julle nie liewer Maandag, Dins.dag, Woensdag,
Donderdag nie ~" se Piet. Hulle sing dit toe ook, •
en vra horn wat hulle vir horn kan doen. Piet
vra of hulle sy neus korter kan maak. Hulle doen
dit toe en gee horn ook 'n sak met geld en se :
,, Haal uit soveel as jy wil he." Piet neem toe die
helfte en gaan dorp-toe, waar hy sy maat ontmoet.
Hy vertel toe alles aan Jan.
'· Vertel die storie in jou eie woorde.
. Antwoord in sinnc :
(a) Hoe was die twee maats sc name?
(b) Wat het hulle albei gehad ?.

(c) Wat het Pict ccnnag gedoen?
(d) Wat het hy in die kamer gesien?

(e) Wat het die mannetjies gedoen?
(f) Wat het hulle. vir Piet gedoen ?
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l. Lees :

Die Gulsige Man.
(2).

Die volgende nag het Jan ook in die bos gaan
slaap en ook in die gat gekruip. Die klein manne.tjies sing weer : ,, 1\faandag, Dins<l.ag, ::Y.faandag,
DinRdag." Jan vra toe vir hullc hoekom hulle nie
Maandag, Dinsdag, Woem:<l.ag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag sing nie. Hulle word toe
Romaar kwaad, want hulle waR heidcns en hoor
nie graag die woonl Sondag nie. IIulle vra horn
toe wat hy soek. ,, Ek soek wat Piet agtcrgelaat
het." ,, Goed," se die mannctjies. Hullo haal toe
Pict se lang ncus uit 'n i:mk, en plak dit op sy nous.
Toe Jan in die dorp kom was sy neus tweekeer so
lank as voorheen.
2. Vertel nou clie hele storie in jou eie woorde.
3. Vul in:

'n
'n
'n
'n
'n
'n

1\iannetjie is 'n klein man.
Handjie . . . .
Koppie . . . .
Stoeltjie .. .
Tafoltjic . . . .
Koppietjie . . .
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Voorwoord.

In die bewerking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas:1. Die onderwys in die con taal moet heeltemal af-

sonderlik gehou word van die onderwys in die
antler taal. Die kind moet direk leer dink in die
taal wat hy leer. Die vertaal-mctodc word dus
nie ge bruik nie.
2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgangspunt, en dien steeds as model vir die leerling.
Daar word op aangedring dat hierdie modelle, wat
as lcesstof die eintlike oefeninge voorafgaan, deeglik studcer word, voor die leerlinge van hulle afstap.
3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematies vermy word.
Net op die juiste taalgebruik word
nadruk gele.
4. Betekenis moot nooit aan vorm opgeoffer word nie ;
onsin, gesogtheid en kunsmatigheid moet vermy
word, selfs waar dit net daar om te doen is om 'n
taalverskynsel te verklaar.
5. In ·die taalles ook moet dit moontlik gemaak word
vir die kind om horn in 'n bepaalde appersepsieluing te beweeg. Hy word dus van die staanspoor voor 'n eenheid geplaas, waarin en waarornheen hy horn kan orienteer. Los sinne en toetse
moet dus net betreklik los wees, in die sin dat
hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind horn
reed1:1 bevind,
T8139

iv
6. 'n :Sistcmatiese en formele studie van grammatika
het, vir leerlinge op die laer Akool teminste s6
min en RO 'n twyfelagtige soort waarde, dat dit
nie die moeite werd is om claar teveel drukte van
te maak by die taalonderwys nie.
Die beskaafde taalgebruik dien as uitgangspunt en
basiR van ons onderwyAmctode ; die beska,afde gebruik
van die taal, in sy gcsproke en geskrewe vorme, is
hoofdoel van ons taalondcrwys op die laer sk~ol.
V olg 011s daardie metode, en l)ereik ons daardie doel,
dan sal OUR· nie allecn die kind van 'n onontbeerlikc
wapenruRtiug voornicn hct nie, maar ook in horn die
Idem geplant hct van 'n linfdc vir wat rnooi iR in die'
boekewereld.
Gaarne betuig ek my dank aan Mej. E. C. Laubscher
van die Primere Skool, Tokai, vir haar hulp in verband met die eerste drie boekics van hierdie serie,
die leerstof waarvan sy oorspronklik ontwerp het.
Die illustrasies in die eerste twee boekies is ook van
haar.
H.H.B.
Kaapstad,
Februarie l 9~3.

1. Lees:

Die Kuil Water.

Daar onder in die laagtc op Boer se plaas was
'n groot kuil water. Om die kuil het fl.uitjiesriet
en papkuil gegroei, waarin die voeis teen reen,
wind en sonhitte kom skuiling soek. Ook het
Boer se vee en wild daar by die kuil kom water
drink. Tingtinkie en Skeermuise het daar ook
rue weggebly nie.
(Uit Dierestories : von Wielligh.)
2. Skrywe antwoorde op die vrae :
(a) Wat was op Boer se plaas?
(b) Wat het daar gegroei?
(c) Watter diere het almal daar skuiling gesoek?
(d) Watter diere het daar kom water drink?
3. Noem die name van ses voels wat jy goed ken.
4. Se hoe hulle nessies en eiertjies lyk.
5. Maak sinne met: kuil en kyl, water en watter.
6. Vertel waar die naam jluitjiesriet vandaan kom.

1. Lees:

Die Jaargetye.

Elke jaar is verdeel in vier jaargetye : somer,
herfs, winter en lente. Die somer is die tyd vir
die vrugte. In die herfs val die blare van die
meeste borne. In die winter is die home kaal.
As dit lente is begin die borne weer te bloei.
2. Skrywe neor die name van die jaargetye, en vertel
in jou eie woorde wat in elke jaargety gebeur.
3. Noem op die name van die maande van elke jaargety.
4. V oltooi die sinne :
(a) Elke j aar is verdeel . . . . .
(b) Die somer is die tyd . . .
(c) In die winter is die borne .
(d) In die lente begin die borne . . . . . .
5. Skrywe sinne met: bloei, broe£ en jaargetye.
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1. Lees:

'n Briefie.

Stellenbosch,
1 Maart 1923.
Liewe Vader,
Ek het h.ier veilig aangckom. Hier is nog baie
seuns in dieselfde koshuis waar ek is. Die vrugte
is hier volop en goedkoop, maar die geld is skaars.
Skrywc tog gou en stuur my pakkie wat daar
agtergebly het. Groete aan Moeder en l\'Iiena.
Piet.
2. Skrywe hierdie briefie af.
3. Skrywe 'n antwoord op die briefie.
4. Gee nog 'n paar woorde wat op huis eindig.
5. Maak sinne met koshuis, padkos en goedkoop,
6. Noem die name van vrugte wat volop is op Stellen. bosch ~

Tbl39
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I. Lees:
Sus het so te kere gegaan op die bed dat haar
ma wakker geword het. ,, Sus, wat makeer,"
vra haar ma. Sus kruip nader na haar moeder
toe, gooi haar armpies om haar nek, cm steek
haar kop half onder die kussing in terwyl sy se :
,,Og Mams, ek het vanmiddag so 'n na.re ding
gedroom.'~

(Uit Die Afrikaanse Kind.)

2. Skrywe antwoorde op die vrae :
(a) Wat het sus makeer?
(b) Wat het haar ma gevra?
(c) Wat bet sy toe gedoen?
3. Skrywe 'n kort droom wat jy al gehad het.
4. Maak sinne met: armpies, kussing, wakker en
makeer.
5. Die verkleinwoord van arm is armpie ; gee die
verkleinwoorde van boom, raam, lamp, en oom.
6. Maak sinne met die verkleinwoorde.

5

1. Lees:

Meester: Hoeveel sintuie het 'n mens?
Martie : Vyf, meneer.
Meester : N oem hulle.
Martie : Nies, hoes, gaap, huil, snik.
Meester : So, is dit al ; ek dag daar is nog
'n sesde?
Martie : Ja, meneer, <lit is snork.
(Uit Die Afrikaanse Kind.)
2. Skrywe weer die stukkie oor.

3. Beantwoord die vrae :
(a) Hoeveel sintuie het 'n mens?
(b) Wat het die kind gese?
4. Noem die sintuie van 'n mens.
5. Maak sinne met: snork, huil, hoes, gaap en nies.
6. Voltooi hierdie sinne :
(a) Die meester het gevra hoeveel. ............ .
(b) Martie antwoord toe dat ............. .
(c) Toe vra die meester of. ............. en se
dat hy gedink ............. .
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1. Lees :

Wat sy Gesoek het.

Daar was eenmaal 'n ou man en 'n ou vrou.
Eenmore het hulle twee stry gekry. Die ou
man het horn toe voorgeneem om nie met die
ou vrou weer te praat nio. Die aand hot hy
klaar geeet en gaan slaap. Toe die ou vrou
inkom was by nog wakker. Sy het die bele
kamer deurgesnuffel, tot dit die ou man
vcrveel het. Hy vra toe ewe ernstig: ,,Ou
vrou, wat soek jy? " Sy se: ,,My ou man, ek
soek jou tong."
2. Voltooi die sinne:
(a) Eenmore bet hulle ............. .
(b) Die aand het hy klaar geeet en ........... .
(c) Toe die ou vrou inkom was hy ........... .
3. Skrywe antwoorde op hierdie vrae:
(a) Wat het eenmore gcbeur?
(b) Wat het die ou man horn voorgeneem?
(c) Wat het hy die aand gedoen?
(d) Wat hot die ou vrou in die kamer gedoen?
(e) Wat het die ou man gevra?
( /) Wat het sy geantwoord?

'

4. Vertel die verhaaltjie nou weer oor.

fl, Maak sinf!e met:

ernsti"(J, tonq, en ven•ef}l.
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I. Lees:

Op 'n sekere dag, toe die babetjie omtrent 'n
maand oud was, kruip Elsie stilletjes na sy wiegie.
Hy slaap en sy l,>:ry 'n sterk begeerte om hom op
te tel en in haar arms te dra. Sy kyk skelmpies
rond. Die kindermeid het uitgegaan en moeder
le en rus. Die versoeking is vir die meisie te groot ;
sy leun oor die wiegie, en lig die slapende kind op
in haar arms.
(Uit W onderstories : Dormehl.)
2. Vertel wat Elsie graag won gedoen het.
3. Skrywe antwoorde op hierdie sinne :
(a) Hoe oud was die babetjie?
(b) Wat was die naam van die meisie?
(c) Wat het die babetjie gemaak?
(d) Waar was haar kindermeid en haar ma?
4. Skrywe sinne
skelmpies.

met:

wiegie, kindermeid, leun en

5. Gee nog drie antler woorde wat met kinder- begin.
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1. Lees:

Duifie en Jakkals.

,,Duifie, jy en jou man is regt.ig mooi en skoon ;
daarom verbeel ek my, dat julle kindertjies net
so mooi moet lyk. Ek sal hul graag van·
naby wil bekyk, gooi een af, dat ek kyk, hoe
mooi hy is."
(Uit Dierestories : von Wielligh.)
2. Skrywe die stukkie weer oor.
3. Vertel hoe 'n duif se kinders lyk as hulle klein is.
4. Antwoord die vrae :
(a) Wat wou jakkals van duifie he 1
(b) Hoe het hy met duifie gepraat 1
(c) Wat wou hy regtig doen as duifie een afgooi 1
5. Hoe en waar bou 'n wilde duifie haar nessie ~
6. Noem die name van drie i;;oorte wilde duiwe op.

7. Hooveel eiers le 'n dnif 1

9
1. LeeR;

Die Fiskaal.

Borshemp wit met gitswart klere
Is my sober drag.
Want ek moet ageer as laksman,
En ek ken die slag.
In die bosse, aan die drade,
Hang my offen gou ;
En vir hulle dood ontydig
Loop ek in die rou.
Voeltjies klein, mot muise, ruspers,
So ms 'n akkedis,
Hang daar in die wind te droe J
Tot hul biltong k
(Uit ,, Vir die Kinders" : C. Hofmeyr.)
2. Lees die versios goed en vertel in jou eie woorde hoe
'n laksman lyk.
3. Wat beteken: ontydige dood; in die rou; hy ageer
as laksman?
4. Noem op wat die fiskaal vang, en se wat hy daarmee
maak.
5. Watter antler voel lewe ook van muise en klein
voeltjies 1
6.

(a) Wat is 'n antler uaam vir die fiskaal 1
(b) Waar hang hy sy offers op 1

7. Maak sinne met: offers, biltong, sober en gitswart.

10

I. Lees:

Versigtig.

Stoffel bring sy vrind 'n bcsoek. Toe hy naby
die huis kom, blaf die groot hond geweldig.
Stoffel was 'n bietjie bang en vra sy vrind om
die hond weg te roep.
Maar sy vrind antwoord : ,,Stoffel man, jy
ken die spreekwoord, , Ronde wat blaf byt nooit
nie.' "
,,Ja," se Stoffel, ,,ek en jy ken die Rpreekwoord,
maar ken die hond dit 1 "
(Uit Die Afrikaanse Kind.)
2. Skrywe hierdie verhaaltjie af.

3. Vertel hierdie verhaaljie soos Stoffel dit sou doen.
4. Voltooi hierdie sinne :
(a) Stoffel vra sy vrind . . . . . .

(b) Sy vrind se dat honde . . . . .
5. 'n Hond blaf, watter geluid maak 'n m1ds, 'n skaap,
'n eend, 'n padda.
6. Druk anders uit:
(a) Stoffel bring sy vrind 'n besoek.
(b) Die groot hond blaf geweldig.
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1. Lees :
'n Pappegaai.

Eens was daar 'n man met 'n pappegaai. Hy
wou die pappegaai leer praat, maar die ding wou
nie praat nie. Die man pak die pappegaai toe
by sy keel en se : ,, Se oom ! " Maar hy wou dit
nie se nie. Toe druk die man horn tot hy byna
dood was, en toe se hy, ,, Oom."
Op 'n sekere dag het die pappegaai 'n hen met
'n klomp kuikens gekry. Hy pak toe die kuikens
een vir een by die keel en se: ,, Sc oom ! " Maar
geen van die kuikenR was in staat om dit te se
nie ; en so het hy al die kuikens doodgedruk.
(Uit Die Afrikaanse Kind.)
2. Vertel hierdie storie in jou eie woorde.

3. Vertel die storie soos die man dit sou doen.
4. Voltooi hierdie sinne :
(a) Die man wou die pappegaai . . . . . .
(b) Hy het horn byna doodgedruk voor hy ..... .
(c) Hy pak die kuikens . . . . . . by die keel en
se . . . . . .

5. Die meervoud van kuiken is kuikens.

Gee die
meervoud van hoender, man, meisie, tafel, arm
en leeu.
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1. Lees:

Onskuldige Lekkergoed.

Pa : ,, J y eet te veel lekker_goed ; dis geen
wonder dat jy tandpyn kry nie."
Koos (bedroef):
,, Pa, dit kan tog nie die
lekkergoed wees nie ; ek eet dit met all my tande
en daar is maar een tand seer."

2. Verfol die storie in jou eie woorde.
3. Vertel dit soos Pa dit sou vertel het.
4. Gee nag woorde met goed' as agtervoegsel.
5. Voltooi die sinno :
(a) Pa het aan Koos gese . . . . . .
(b) Koos se antwoord was dat .. .
6. Maak sinne met ~ie woorde : lekkergoed en tandpyn.
7. As jou tand seer is bet jy tandpyn.
as jou oor, kop, maag en rug seer is.

Wat se jy
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1. Lees :

Die Son.
Wie kondig aan die tyd van .werk,
Wie maak die sieke fris en sterk,
Wie draai die wiel van sorge om 1
Die son, wat uit die ooste kom ..
Wie laat die werksman <link aan huis,
Wie red horn van sy daagliks kruis,
Wie sus die ganse groot heelal 1
Die son wat in die westC' val.
2. Skrywe die versies af.
3. Vertel waar die som opkom en waar dit ondergaan.
4. Wat beteken die wiel van sorge; ons daaglikse kruis;
die heelal.

5:

Skrywe antwoorde op hierdie vrae :
(a) Wanneer kondig die son die tyd van werk
aan 1
(b) Wanneer weer die tyd van rus 1
(c) Wanneer dink die werksman aan sy huis 1

6. Noem die name van die vier windstreke.
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1. Lees :

Wie is die Domste ?

Eendag kom twee van Johannesburg se meisies
op 'n boereplaas kuier. Die twee meisies het
in die dorp grootgeword, en niks geweet van
die plaaslewe nie. Die aand toe die ou oom
gaan melk, stap die twee ook saam om te si1m hoe
gemelk word. Toe hulle daar by die kraal staan,
vra die een : ,,Maar watter beeste gee dan die
karringmelk 1 " ,, Is jy dan mal," se die andereen,
,, bokke gee mos karringmelk."
2. Vertel die storie in jou eie woorde.
3. Vertel dit soos een van die meisies dit sou vertel het.
4. Voltooi die sinne :
(a) Die een vra vir die ander watter.
(b) Die antler een antwobrd dat .
5. Druk anders uit :
(a) Die twee meisies hot op die dorp grootgeword.
(b) Hulle was nie aan die plaaslewe gewoond nie.
6. Skrywe sinne met :

kuier, dametjies, en boereplaas.
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1. Lees:

Die Bobbejane en die See.
Daar was eendag 'n paar bobbejane en hulle
wou weet hoe die see lyk. Toe loop hulle en loop
totdat hulle by 'n groot. dam kom, en daar het 'n
ou man gestaan. Hulle vra vir die ou man of
dit die see is. Toe se die ou man nee. Hullo
loop baie ver, en kom by die see. Toe steek die
een bobbejaan sy poot in die see, en 'n. groot krap
byt kom toe aan sy toon. Hy skree toe : ,, Ai,
maar die see kielie 'n mens darem lekkcr ne ! "
2. Vertel die storie in. jou eie woorde.
3. Vertel dit soos een van die bobbejane dit sou vertel.
4. Voltooi hicrdie sinne :
(a) Die bobbejanc vra vir die ou man of . . . . . .
(b) Die man se dat . . . . .
(c) Hulle kom by die t>ec, en een steek sy poot in
die water toe . . . . .
(d) Hy skree toe en f->C dat .
5. (a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Eenpoot maar.twee pote.
Een toon maar twee ... ., .•
Een oor maar twee . . .
Een been maar twee . . .
Een steen maar twee .

i
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1. Lees:

Jakkals fop vir Kraai.
(I.)

Kraai steel eendag 'n groat stuk kaas, en vlie
daarmee na 'n boom, om dit daar lekker op te
eet.
Maar J akkals h~t horn gesien, en was ook baie
lus vir die kaas. Hy stap toe nader en se: ,,Jy
is tog 'n mooi voel; kyk hoe blink jou swart vere.
Jou stem is seker ook so mooi; sing tog asseblief
vir my; toe tog, jou stem is seker baie soet."
2. Skrywe bostaande stukkie af.
3. Antwoord hierdie vrae :
(a) Wie het 'n stuk kaas gesteel?
(b) Wie het vir Kraai gesien ?
(c) Waar het Kraai gaan sit?
(d) Wat het Jakkals toe gedoen?
4. Voltooi : J akkals se toe dat kraai tog ......... .
en hy vra vir kraai om tog asseblief ........... .
5. Skrywe sinne met: vlieer; opgeeet, lekkers,boompie.
6. Wat beteken hierdie uitdrukking: Jakkals het
vir kraai gevlei met mooi woorde.
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1. Lees:

Jakkals fop vir Kraai.
(II.)

Kraai was maar onnosel, en laat horn verlei deur
die vleitaal van Jakkals. Hy verbeel horn dat
alles waar is wat J akkals se. Hy kyk na sy
swart vere, en wil toe ook sy stem laat hoor.
Maar toe hy sy bek oopmaak val die stuk kaas
op die grond. Jakkals raap dit vinnig op, en
laat vat. Te laa.t sien Kraai dat die vleier horn
gekul het.
2. Skrywe bostaande stukkie a£.
3. Vertel die hele verhaaltjie in jou eie woorde.
4. Vertel die verhaal soos J akkals dit sou doen.
5. Skrywe sinne met: vleier, vlieer, toemaak, waarheid.

6. Druk anders uit:
(a) Kraai was onnosel.
(b) Jakkals het laat vat.
(c) Kraai was gekul.
(d) Jakkals het vir kraai gefop.
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1. Lees:

Konyntjies.

In gate en gauge
diep omler die grond,
Daar woon die konyntjies
Tevree en gesond.
En is dit heel rustig
En stil om hul hecn,
Dan kom hulle vrolik
In klompies byeen.
(Uit Die Afrikaner kind, Std. III.)
2. Skrywe die versies af.

3. Antwoord die vrae:
(a) Waar woon die konyntjies ~
(b) Wanneer kom hulle byeen 1
(c) Watter antler diertjie lyk soos 'n konyntjie 1
4. Skrywe iets omtrent konyntjies wat jy al gesien
het.
5. Maak sinne met :
mierkat.

konyntjie, hasie, dassie, en

6. Maak 'n storietjie van die woorde:
geweer, veld, konyntjie, mak, hokkie,

seuntjie 1
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1. Lees:
Hans was 'n slim seun. Hy kon goed leer, en
daarom het sy pa horn na die skool op die dorp
gestuur. Want 'n boor wou Hans nie word nie.
Daar het hy geen sin in gehad nie. Toe hy
agtien jaar oud was, besluit hy om nog verder te
leer, en dokter of predikant te word. Dit het RY
pa goed gevind, want hy was baie groots op so 'n
knap seun.
·
(Uit Die Afri'kanerkind, St. III.)
2. Antwoord die vrae :
(a) Watter soort seun was Hans?
(b) Hoekom was sy pa groots op horn?
(c) Wat wou Hans nie word nie?
!d) Wat wou hy graag word.
3. 'n Man wat prcek is 'n predikant.
Wat is 'n man wat onderwys gee?
'n Man wat klere maak ?
'n Man wat skoene maak?
'n Man wat tuinmaak 1
4. Druk anders uit :
(a) Hans was 'n slim seun.
(b) Daar het hy geen sin in gehad nie.
(c) Hy was groots op so 'n knap seun.
5. Hans wou graag dokter of predikant word.
wat jy graag wil word en waarom?

Se

.
J
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1. Lees:

Die meid van die huis, as sy 'n bord of iets
gebreek het, was altyd klaar met haar onskuldige
ekskuus : ,,Dit was gekraak ; dit was gekraak."
Op 'n sekere dag val klein Jannie van 'n trap
af. In jammerte roep sy mammie : ,,Ag Jannie.
lrnt jy tog nie jou koppie seergemaak nie? "
Jannie staan op, voel sy kop so 'n bietjie en se :
,,Dis niks Mammie ; hy was gekraak."
2. Vertel die storietjic oor in jou eie woorde.
3.

~ntwoord

(a)
(b)
(c)
(d)

die vrae :
Wat het die meid altyd gese as sy 'n bord
breek?
Wat het eendag met Jannie gebeur?
Wat bet sy mammie horn gevra?
Wat het hy geantwoord?

4. Voltooi die sinne :
(a) Op 'n sekere dag val Jannie
(b) In jammerte roep sy mammie .
(c) ,,Dis niks Mammie . . . . . . "
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1. Lees:
Kuikentjies.

Liewe kleine kuikentjies
Wanneer word jul groot?
Wil jul met my saamgaan
Of sit op my skoot?
Het jul in die dop gewoon ?
Se hoe lyk dit daar !
Ma se ek is ook 'n kuikentjie
En ek vra jul maar.
(Uit Kinderve:rsies, J. Lub.)
2. Skrywe die versie.s af.

3. Voltooi die lyntjies :
(a) Liewe kleine kuikentjies wanneer
(b) Ma se ek is . . . . . . , en ik .
maar?
4. 'n Klein kuiken noem ons 'n kuikentjie.
ons 'n klein haan, hen, en lam noem.

jul
Se hoe

5. Hoe noem ons die ma van 'n kuikentjie, 'n kalfie,
'n varkie en 'n vulletjie.
6. Skrywe vyf sinnetjies omtrent 'n kuikentjie.
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1. Lees:

Ryk Tulbagh.
Daar is baie manne in ons geskfodenis op win
ans trots kan wees, en een van hulle is seker die
goewerneur, Ryk Tulbagh. Hy was eintlik nie
'n held SOOS Woltemade nie, en ans kan nie se
dat hy dieselide werk gedoen het wat Jan van
Riebeek of Simon van der Stel gedoen het nie.
Maar nogtans moet ons altyd sy naam eer, want
hy was 'n voorbeeld wat elke Afrikanerkind kan
volg.
(Uit Die Huisgenoot.)
2. Skrywe bostaan,de stukkie af.
3. Vertel iets van Woltemade.
4. Antwoord die vrae :(a) Watter ilorpie heet na Ryk Tulbagh.
(b) Watter een na Jan van Riebeek 1
5. As ans van meer as een man praat se ans manne.
Wat se ons as ons van meer -as een pan, kan,
lamp, tent, kat en hond praat.
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1. Lees:

Leeu en die snaakse Hasie.

Leeu was vrin<le met 'n snaakse hasie. Eendag
vra Hasie vir horn : ,,ls dit waar dat jy bang
word as 'n haan kraai ? "
,,Ja," antwoord Leeu, ,,ons groot diere het
ook ons swakhede : Olifant skrik weer as 'n vark
snork."
,,0 so," antwoord Hasie, ,,nou weet ek ook
waarom ons so bang is vir die honde."
2. Skrywe hierdie verhaaltjie af.
3. Vertel die verhaaltjie soos Leeu dit sou doen.
4. Voltooi hierdie sinne :
(a) Hasie vra vir Leeu of dit
(b) Leeu antwoord dat groot .
(c) Hasie se dat hy . . .
5. 'n Hal1>n kraai,

'n vark snork. Watter geluid
maak 'n hen, 'n perd, 'n kat, 'n hond, 'n leeu,
"n ko-e-i, 'n ·bah, 'n: p-qd.da, 'n kriek?

.

"

6. Wat beteken hierdie uitdrukkings:
(a) Leeu en Hasie is goeievrinde.
(b) Wolf was kwaaivrinde met Jakkals.
(c) Vark ja vir Olifant 'n skrik op die lyf.
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1. Lees:

Jakkals en die ou Duif.

'n Ou duif sit eendag rustig in 'n boom, toe
.Jakkals daar verbyloop en horn Rien.
,,Goeie more, my liewe vrind," se Jakkals ;
,,jy weet tog dat daar nou vrede is onder al die
diere. Korn af, sodat ck jou om die nek kan
vat en soen."
Die ou duif kyk toe na die huis en se : ,,Dis
goeie nuus. Daar kom ons drie honde aan;
jy kan hulle dan ook omhels."
Maar .Takkals laat vat toe cladelik en se: ,,Ek
sal liewer later weer kom: miskicn weet julk
honde nog nie van die vrede nie."
2. Vertol hierdie storie in jou eie v;oorde.
3. Laat die ou duif die Rtorie vertcl.
4. V'Oltooi hicrdie sinne :
(a) Jakkals se toe dat daar . . . . . . en vra die
duif om . . . . . .
(b) Die duif antwoord dat . . . . . .
5. Druk andern uit: (a) Die duif sit rustig. (b) Jakkals
wil die duif omhels. (c) Daar is vrede onder die
diere.
6. Een duif maar twee duiwe.
Een wolf maar twee . . . .
Een golf maar twee . . . . . .
Soek meer woorde van dieselfde soort.
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1. Lees:

'n Briefie.

Springbokvlei,
Saterdag.
Liewe Vader,
Ek het laat gisteraand hier aangekom, want my
fiets het langs die pad gebreek-gelukkig naby
Oom Hendrik. Ek het die boodskap aan Boet
Koos gegee. Hy se hy sal Dinsdag begin skeer,
en so gou as moontlik die wol dorp-toe stuur.
Ek stuur hierdie briefie met Mnr. Foster saam.
Dis lekker hier op die plaati, en Boet Koos hou aan
ek moet bly tot Maandagmore.
Groete aan Mammie en Sussie,
Willem.
2. Skrywe hierdie brief af.
3. Wat het Willem op die plaas gaan doen?
W aarmee het hy gery ?
Wat het langs die pad gebeur ?
Waarom bly Willem op die plaas tot Maandag ?
Wie is Boet Koos en wat doen hy?
4. Vertel wat in Willem se briefie staan.
5. Skrywe 'n briefie aan jou ma of pa, waarin jy vra
of jy 'n sekere boek mag koop.
6. Skrywe 'n briefie aan 'n vrind, waarin jy vertel dat
dit baie gereen het.

26

1. Lees:
Albei Gekul.
Twee seuntjies kry eendag 'n okkerneut. ,,Dis
myne," se die een, ,,want ek het dit eerste gesien."
,,Nee, dis myne," se die ander, ,,want ek het dit
opgetel."
Na hulle 'n tydjie gestry het, kom daar 'n man
verby. Hy neem toe die okkerneut, breek dit
middeldeur, en se: ,,Hierdie dop behoort aan die
een, wat die okkerneut eerste gesien het ; die
antler aan die eon, wat dit opgetel het. Die kos
hou ek vir my moeitc."
2. Skrywe hlerdie storic a£, en vertel dit dan in jou eie
woorde.
3. Vertel die storie soos een van die seuns dit sou
vertel.
4. Voltooi hierdie sinnc :
(a) Die eon seun se dat die

..

(b) Die ander antwoord dat dit .. .

(c) Die manse toe dat die een dop . . . . .
5. Skrywe sinne met: oopbreek, optel, aftel, dwarsdeur.
6. 'n Klein seun is 'n seuntjie.
'n Klein dogter is . . . . . .
'n Klein broer is . . . . . .
'n Klein suster is . . . . . .
'n Klein lepel is . . . . . .
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1. Lees:

Sinderella trek die Skoentjie aan.
Toe Sinderella in die paleis van die koning kom,
lag al die antler meisies lekker, want haar klere
was baie vuil en stukkend. Maar toe die goue
skoentjie oor haar voet glip, lag hulle niks meer
nie. Al die mense was verwonderd, en die prins
ook. Maar toe hy weer na Sinderella kyk, sien
hy <lat sy waarlik die mooi meisie is, met wie hy
gedans het.
2. Skrywe hierdie stukkie af, en vertel <lit dan oor in
jou eie woorde.
3. Laat Sinderella dit vertel : ,, Toe ek in die paleis

"

4. Wie woon in 'n paleis ?
W aarom het die meisies gelag ?
Wanneer het hulle nie meer gelag nie ?
Wat het die prins toe gesien 1
5. Skrywe sinne met : goud, glipperig, koninklik,
koningin, skoenmaker.
6. Vertel die hele Sinderella-storie .

.Ju~a se Ajrikaanse Verhaaltjies vir Stds. III. en IV.

Prys 1/6.
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1. Lees:

Die Haarskeerder.

,,'n Haarskeerder steek nie," se ek. ,, Hy
bet geen angel soos 'n skerpioen of 'n perdeby
nie. Hy kan maar net byt."
,, En byt hy dood, Oom ? "

vra Pierewiet.

,, As jy gesond is, dan sal die byt baie brand,
maar jy sal nie doodgaan nie. As jy swak en
siek is, dan sal jy miskien doodgaan as 'n baarskeerder jou byt."
(Uit Praatjies met die Kinder s : C. L. Leipoldt.)
2. Skrywe bostaande gesprek af, en vertel dan wat
jy afgeskrywe het.
3. Voltooi hierdie sinne :
(a) Ek sc dat 'n haarskeerder . . . . . . ; dat hy
geen . . . . . . ; en dat hy _maar . . . . . .
(b) Pierewiet vra toe of . . . . . .
(c) Ek sc toe dat as by . . . . . . ; maar as by
swak ..
4. Skrywe sinne met :
doodsteek.

branderig, siekerig, sieklik,

5. Wat beteken hierdie uitdrukkinge:
(a) Sy maters is dood.
(b) My gesondheid. is swak.
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l. Lees:
Sy eie Skuld.

'n Boer kom ecndag by die predikant om 'n
emmer koring te leen.
,, Goed," se die leraar ; ,,hi er is die sleutel van
die solder; gaan maar self haal asseblief."
Maar die boer kom gou weer tcrug, en se dat
daar geen koring op die solder is nie.
,,Dit is jou skuld," antwoord die dominee,
,,want as jy die koring teruggebring het, wat jy
verlede jaar geleen het, dan sou daar nou nog
gewees h et. "
2. Skrywe hierdie storie korrek af.
3. Beantwoord die vo1gende vrae :
(a) Wat wou die boer he?
(b) Wat het die dominee geantwoord?
(c) Wat het toe gebeur?
(d) Wat het die leraar gese?
4. V ertel die storie soos die beer dit sou docn.
5. Skrywe sinnc met:
leuen, skuldig.

preek, spreker, sluit, leun,

6. Verlede jaar is die jaar wat verby is.

Hoe heet die

jaar wat kom?
7. Voltooi hierdie sinne :
(a) Die dominee gee horn die sleutel en se dat
(b) Die boer kom terug en se : ,,Meneer, . . . . .. "

(c) Eindelik se die predikant dat as die boer
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1. Lees :

Emma se Vlinder.
Klein Emma is verdrietig,
Klein Emma voel nou sleg ;
Haar boetics wil nie spcel nie,
En Sussie is ook wcg.
Daar is nou niks te doen nie,
Daar's niemand om te pla ;
Sy sal maar na die tuin gaan
Om vlindertjies tc ja.
(Uit Liefdeskransie: Sarah Goldblatt.)
2. Skrywc hierdie versies af.
3. Vertel wat Emma makcer, en wat sy in die tuin
gaan doen.
4. Skrywe antwoorclc op hierdie vrae :
(a) Hoc voel Emma vandag?
(b) Wat wil haar boeties nic doen nie?

(c) Waar is haar sussie ?
(d) Waarheen wil Emma gaan?
(e) Wat wil sy daar doen?

5. Watter antler naam het ons v1r 'n vlinder ?
6. Vertel hoe 'n vlinder lyk.
7. Skrywe sinne met :
iemand, blomtit.in.

slegte, spelerig, speelgoed,

8. Lees die hele gediggie, Emma se Vlinder, in Liefdeskransie, bladsy 46.
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I. Lees:
As daar skepe in die baai aankom, was dit die
gewoonte van die regering om dit dadelik aan die
burgers te laat weet. Dan kon hullo hul produkte na die Kaap bring. Die Kompanjie koop
dan van die burgers wat hulle nodig het, en die
orige kon die burgers aan die skepe verkoop,
gewoonlik teen goeie pryse.
(Uit Darter se Geslciedenis 1:an S.A. : W. Fouche.)
2. Skrywe bostaande stukkie af.
3. Van watter baai word hier gepraat?

Wat het die regering aan die burgers laat weet?
Wat doen die burgers as hulle so 'n tyding kry?
Wie koop die burgers so produktc ?
4. Voltooi:

Een skip Een stad Een lid
-

twee skepe.
twee .
twee . . . .

5. Skrywe sinne met: gewoond, onnodig, aankoms,

verkoper.
6. Ons se:

Die man IS goed; dit is 'n goeie man.
Skrywe ook flinne met : wyd en wye ; breed en
bree ; oud en ou ; koud en lcoue.

Juta se Afrikaanse Verhaaltjies bevat interessante stories vir
!tierlinge in Std. III. Prys 1/6,
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l: Lees:

Hy het Geslaap.
'n Boer klop eenmore baie vroeg by sy buurman aan:
,, Wie is daar ? "
,, Ek, jou buurman. Wat maak jy? "
,, Ek slaap."
,, Dit spyt my. As jy nie geslaap het nie, wou
ek jou wa vra om tc leen; maar ek sal aanstonds weer kom."
2. Skrywe hicrdie verhaaltjie af.
3. Vertel die verhaaltjie soos die hoer dit sou doen.
4. Voltooi hierdie sinnc :
(a) Die baas van die huis 'vra wie . . . . . . .
(b) Die hoer antwoord dat . . . . en vra wat .... .
(c) Die baas van die huis se toe dat . . . . . .
(d) Die antwoord van die hoer was dat . . . . . .
5. Skrywe sinne met waens, noiens en bure.
6. Druk anders uit:
(a) Dit spyt my.
(b) Ek sal aanstonds kom.
7. Wat beteken hierdie uitdrukkinge :(i) Jan het vir Piet in die wedstryd geklop.
(ii) Seuns word soms geklop.
(iii) Spyt kom altyd te laat.
(iv) Jy slaap te laat.
(v) Jy's laat.
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1. LeeR:

Krokodil en Leeu.

1.

Ewe manhaftig stap Leeu agter Krokodil aan
na die water, en toe hy daar kom le Krokodil
halflyf uit die water langs die kant en se : ,, Toe,
durf sit jou bek aan die water! Toe, probeer net
effentjies, en jy sal die gevolge moet Rtaan."
2. Skrywe hierdie stukkie af, en vertel dan in jou eie
woorde wat jy geskrywe het.
3. Waarheen het Krokodil gestap?
Wie het agter horn geloop ?
Wat het Krokodil toe gese ?
4. Voltooi hierdie sin : Krokodil se vir Leeu dat as
hy net effentjies .
5. Druk anders uit:
(a) Leeu het manhaftig gestap.
(b) Krokodil le halflyf in die water.
(c) Leeu moes die gevolge staan.
(d) Sit nie jou mond daaraan nie.
6. Skrywe sinne met : mond, bek ; voet, poot ; eet, vreet.
7. Wat beteken manhaftig. Ken jy nog antler woorde
met die agtervoegsel -haftig ?
8. Vertel hoe 'n k1okodil lyk.
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1. Lees:
Krokodil en Leeu.
(11.)

Leeu toon dat hy baas is en begin te drink.
Klaps ! het Krokodil horn aan die voorpoort, en
sleep horn in die diep water. Daar het hulle tot
amper versuip toe rondgespook, tot Krokodil vir
Leeu los en se : ,, Toe loop nou, en vertel die
antler diere jy is nie meer alleen koning nie.
Moenie vergeet om daarby te f'e, dat jy vandag jou
Moses gekry het, en dat jy die dood met jou oe
gesien het nie."
(Uit Dierestories : G. R. von Wielligh.)
2. Skrywe bostaande stukkie a£.
3. Wat het Leeu begin doen?
Wat het Krokodil daarop gedoen?
Wat het amper gebeur in die water?
4. Vertel die hele storie van Krokodil en Leeu.

5. Voltooi: Krokodil se toe aan Leeu dat hy ....... .
en aan die and er ................ ; hy moc t
ook nie ................. .
6. Druk anders uit:
(a) Die twee diere het rondgespook.
(b) Leeu het sy Moses gekry.
(c) Hy het die dood met sy oe gesien.
7. Skrywe sinne met: verdrink, versuip, drink, suip,
dood, vrek.
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.

L Lees:

Dirkie Uys.
Outa Galant skink die koffie in, en Dirk neem
vir die brandwag ook 'n koppie.
,,So Dirkie, is dit jy 1 Gaan se asseblief vir
jou pa, dat die brandwag wat gisteraand uit is,
nog nie teruggekom het nie, en ek word al onrustig."
Dirk draai dadelik om en hardloop tent-toe om
die boodskap aan sy pa, Kommandant Piet Uys,
te gee.
(Git Die Afrikaa,nse Kind.)
2. Skrywe bostaande stukkie af.
3. Wat het Galant gedoen 1
Vir wie het Dirk ook koffie gegee 1
Wat het die skildwag vir horn gesc 1
Wat het Dirk toe gedo::-n 1
4. Vertel wat jy weet van Dirkie Uys, en van die
lewe in 'n laer van die Voortrekkers.
5. Wat is 'n brandwag en 'n kommandant ?
6. Skrywe sinne met : skoal-toe, huis-toe, dorp-toe
'n kCYppie kojfie, 'n ko.ffiekoppie.
7. Wat is die verskil tussen (1) ,J y moet hardloop
en (2) Jy moet hard loop 1
8. Druk anders uit:
(a) Dirk het die boodskap aan sy pa gegee.
(b) Die brandwag was onrustig.
9. Vertel iets van 'n Outa wat jy kPn..

1. Lees :

Nie te Slim nie.
,,Dis tog wonderlik," se Hans, ,,hoe die
geleerde mense alles weet ; hulle kan selfs se,
wanneer daar sons- en maansverduistering sal
wees."
,,Dit is nie so danig slim nie," antwoord
Willem, ,,want dit staan tog elke keer in die
almanak."
2. Akrywe hierdic verhaaltjie a.f.
3. Voltooi hierdie sinne :
(a) Hans se dat <lit tog ............. .
(b) l\faar Willem antwoorJ <lat ..... .
4. Vertel die grappie soos Hans dit sou doen.
5. Beantwoord hierdie vrae :
(a) Wat het Hans gese 1
(b) Wat is 'n gcleerde mens 1
(c) Wat het Willem geantwoortl 1
(d) Waarom is sy antwoord dom 1
6. Vertel wat jy weet van sons- of maansverduistering.
7. Skrywe sinne met: geleer, tweekeer, sonsondergang,

duisternis.
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1. Lees :

Die Uitspraak.
Die koei van die magistraat het die van .'n
hoer gestoot. Die hoer bring toe sy~klagtc voor
die magistraat en se:
,, My koci hct Meneer s'n doodgcstoot ; wat
is ek skuldig 1 "
,, .Jy gee my 'n antler koci, en bl'taal £5 hoetc,"
was die antwoord.
,, Nee, Meneer," 8C <lie hoer. toe, ,, ck het my
vcrnpreek ; Meneer se koei het myne gedood ;
maar ek is tevrede as Mcneer my net 'n antler
koei gee."
,, O nee," was die antwoord, ,, jou koei moes
padgegee het."
2. Wat het met die hoer so koei gebeur ~
Wat het hy vir die magistraat gese 1
Vertel die storie verder.
3. Skrywe hostaandc vcrhaal af.
4. Vertel die storie soos die hoer dit sou doen.
5. Voltooi hierdic sinne :
(a) Die hoer het gekla dat . . . . . .
(b) Die uitspraak van die magistraat was dat
(c) Maar die hoer se toe dat . . . . . .
(d) Die magistraat antwoord dat . . . .
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1. Leef\:

Klaarmaak vir die Fees.
Die meide sleep takke bymekaar. Dit wa8 'n
loop en draf sonder end. Daar sou 'n fees wet>s.
Die beeste word geslag. Bier word in groot
potte aangedra. 'n Groot vuur word aangestcek,
en nie te lank nie of die teruggekeerde barbare
sit met baie antler om die vuur. Die een vertel
sy heldedade aan die antler. Letclle sit ook
daarby.
(Uit Grensboere : T. Blok.)
2. Skrywe hierdie stukkic af, en vorm 'n duidelike

voorstelling van wat elke sin se, en ook van die
hele toneel.
3. Beantwoord hierdie vrae :
(a) Wie het takke bymekaar gesleep?
(b) Wat word daar geslag?
(c) Waar sit die Kaffirs?
(d) Wat beteken al die rumoed
(e) Vanwaar kom die Kaffirs tcrug?
4. Die woord heldedaad is saamgestel uit twee woorde :
held en daad. Vorm ook sulke woorde van
prent en boek ; hand en hok ; skoen en winkel ;
woord en boek; dier en tuin. Gebruik die saamgestelde woorde in sinne.
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I. Lees:

Asemhaal.

Haal asem deur jou neus, nic deur jou mond
nie. Hou jou mond toe, tcnsy jy eet of praat.
As jy deur jou neus asemhaal, dan word die lug
wat jy inasem, gesuiwer en warmgcmaak, voordat dit in jou longe kom. As jy dour jou mond
asemhaal, dan kry jou longe stof en koue lug.
(Uit Skoolgesondheid: C. L. Leipoldt.)
2. Skrywe gostaande stukkie af.

3. Beantwoord hierdie vrae:
W aardeur moot 'n mens asemhaal ?
Wanneer moet jy jou mond oopmaak?
Waarom moet 'n mens deur die neus asemhaal?
Wat gebeur as jy deur jou mond asemhaa.l?
4. Vertel in jou eie woorde hoe 'n mens moet asem-

haal, en waarom dit juis so moet gedoen word.
5. Skrywe die name van antler ingewande van die

mens behalwe die longe.
6. Skrywe sinne met: praterig, mondig, lugtig, sui·wer,

stowwe, stowwerig, kouerig.
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I. Lees :

Swem.

Leer om tc sworn, en swem so dikwels as jy
kan. As jy nie in die water kan swem nie,
probeer dan om in die lug to swem. Maak dieselfde beweginge, en hou jou mond toe. Haal
diep en langsaam asem, as jy die beweginge met
die arms maak, en laat jou asem stadig uit.
(Uit Skoolgesondheid : C. L. Leipoldt.)
2. Skrywe bostaande stukkie af, en vcrtd dan wat

jy afgeskrywe het.
3. Beantwoord
Wat moet
Hoe moet
Hoe moet
Hoe moot

hiordie vrae :
jy leer doon 1
jy in die lug swem?
jy jou mond hou?
jy asemhaal?

4. Skrywo sinne met : leer, leer, leer ; Zig, lug.
5. Druk anders uit :
(a) Die arm man het gister hulp ontvang.
(b) Die arme soldaat is baie moeg.

(c) Ek kan nie my voet beweeg nie.
(d) Die osse stap langsaam.
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Voorwoord.

In die bewerking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas :1. Die onderwys in die een taal moet hceltomal af-

sonderlik gchou word van die onrlerwys in die
ander taal. Die kind moet direk leer clink in die
taal wat hy leer. Die vertaal-metode word dus
nie gebruik nie.
·2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgangspunt, en dien steeds as model vir die leerling.
Daar word op aangedring <lat hierdie modelle,
wat as leestof die eintlike oefeninge voorafgaan,
deeglik studeer word, voor die leerlinge van hulle
afstap.
3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematies vermy word. Net op die juiste taalgebruik word
nadruk gele.
4. Betekenis rnoet nooit aan vorm opgeoffer word nie ;
onsin, gesogtheid en kunsmatighoid moet vermy
word, selfs waar dit net daar om te doen is om 'n
taalverskynsel te verklaar.
5. In die taalles ook moet dit moontlik gemaak word •
vir die kind om ·horn in 'n bepaalde appersepsiekring te beweeg. Hy word dus van die staanspoor voor 'n eenheid geplaas, waarin en waaromheen hy horn kan orienteer. Los sinne en toetse
rnoet dus net betreklik los wees, in die sin dat
hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind
horn reeds bevind.

lV

6. 'n Sistematiese en formele studie van grammatika
het, vir leerlinge op die laer skool teminste, s6
min en s6 'n twyfelagtige soort waarde, dat dit
nie die mocite werd is om daar teveel drukte van
te maak by die taalonderwys nie.
Die beskaafde taalgebruik dien as uitgangspunt en
basis van ons onderwysmetode ; die beskaafde gebruik
van die taal, in sy gesproke en geskrewe vorme, is
hoofdoel van ons taalonderwys op die laer Rkool.
Volg ons daardie metode, en bereik ons daardie doel,
dan sal ons nie alleen die kind van 'n onontbeerlike
wapenrusting voorsien het nie, maar ook in horn die
kiem geplant het van 'n liefde vir wat mooi is in die
boekewereld.

H.H.B.
Kaapstad,
Februarie 1922.

1. Lees:

Oom Frans was haastig.

Eenmore kort na sonop, kom Oom Frans du
Toit by sy buurman, en hou stil voor die deur.
,, En toe Neef Frans, waar is die motorkar
dan vanmore ~ " vra Oom Manie.
•
,, Ek moet gou dorp-toe gaan Neef, en wil nog
voor twaalfuur weer tuis wees," antwoord Oom
Frans.
2. Waar het Oom Frans du Toit stilgehou 1
W aarmee het hy gery 1
Wat het Oom Manie horn gevra ~
Wat was sy antwoord 1
Wat het hy bedoel met daardie antwoorcl 1
3. Vertel die verhaaltjie nogeens oor.
4. Wat is die vroulik van : oom, buurman, neef.

Skrywe ook die meervoud van hierdie drie woorde.
5. Skrywe sinne wat die onderskeid aantoon tusson

eenmore en een more,
twaa~fuicr en twaa~f uur,
voordeur en voor die deur,
dorp-toe en na die dorp.

6. 'n Vraende sin is 'n sin wat 'n vraag stel, soos Waar
is die motor clan vandag ~ 'n Verklarende sin is
een wat iets sc of verklaar, soos Ek moet dorp-toe
gaan.
Skrywc vier vraende en vier verklarende ,;;inne.

1. Lees:

Wat het Sus makeer ?

Sus het so tekeergegaan op die bed, dat haar
ma wakker word .
. , Smi, wat makeer? "
Sus kruip nader na haar moeder, slaan haar
armpies om haar nek, en steek baar kop half
onder die kussing in.
,, Ag Mammie," antwoord sy, ,, ek het so 'n
naar ding gedroom."
2. Waarop het Sus gele ?
W aarom bet baar ma wakker geword ?
Wat vra haar ma toe?
Wat bet Sus gedoen 1
Wat het sy gese 1
3. Vertol nogoons wat, met Sus gobeur bet.
4. Vertel iets wat jy godroom het.
5. Armpie is die meervoud van arm.

Skrywo sinne
met die meervoud van: oom, droom, raam, derrn,
wurm.

6. Skrywe sinnc met clie volgenrlo woorde: inkruip,
omslaan, u1'tsteek.
7. Voltooi die volgende sinne :
(a) Sus so ma hot haar gevra wat .
(b) Sus het haar armpies . . . · ..

(c) Toe se sy dat . . . . . .
8, Wat beteken die volgenrle sinne :
(a) Jannie is 'n wakker kereltjie.
(b) Die trein kruip teen die opdraend nit.
(c) Nee wat, jy droom !
,Juta se Afrikaanse Verhaaltjies, l/ti.
in Standerd IV.

Net die bookie vir lMrlinge
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1. Lees :
Die sekretaris en sy horlosie.

President Kruger se sekretaris kom eenm )re
'n halfuur laat op kantoor. Die President hPt
al vir hom gewag.
Die sekretaris maak ekskuus, en se dat KV
horlosie gaan staan het.
·
,, Wel," antwoord Oom Paul, ,, jy sal most 'n
antler horlosie kry, of ek 'n ander sekret.aris."
·) \Vat het eenmore met die sckretaris geh:>m?
Wie het al vir hom gewag?
Waar het die President gewag ?
Wat het die sekretaris gese ?
Wat was die President se antwoonl ~
3. Vert.el hierdie verhaaltjie in jon eie woor<le.
4. Voltooi die volgencle sinne :
(a) Eenmore het die sekretaris van . . . . . .
(b) Die sekretaris
toe: ,, Ekskuus

se

(c) Die President antwoord en se rht . . . . .

(d) Die sekretaris het toe . . . . .
1'5. \Vat is die verskil tussen eenmore en ecn 111ore;

elfuur en elf uur; twee-uur en twee uur 1

U. Skrywe sinne met: op kantoor, op die kantoor;
op tafel, op die tafel ; aan tafel, aan die tafol ;
op skool, op die skool ; na kerk, na die kerk.
7. Skrywe volledige antwoorde op hierdie vrae :
(a) Van watter land was Oom Paul president?

(b) Wat is die werk van 'n sekretaris 1
(c) Vanwaar kry die sekretarisvoel sy naam

~
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1. Lees:

Gert wil saamgaan.

2.

3.
4.

5.

6.

,, Ma," se Gert 'n paar weke later, ,, as ek
nou vir Pa vra of ek kan saamry met Oom Piet
Retie£, dink Ma Pa sal ja se 1 "
,, Saamry 1 Waarheen 1 "
,, Na Dingaan se stad. Weet Ma dat hy vir
klein Pi et gaan meeneem, en hy is net so oud
as ek 1 "
,, My liewe seun, jy sal verniet vir jou pa vra.
En al se hy ook ja, sal ek jou tog nooit laat gaan
nie."
Gert se gemoed skiet vol. Sy oe word vol trane
en hy loop haastig weg onder die borne in, om horn
en sy trane erens weg te steek.
(Uit K inders van die Voortrek, M. E. Rothman.)
Wat het Gert vir sy ma gevra ~
Wat het hy van klein Piet gese 1
Wat het sy ma geantwoord 1
Wat het Gert toe gedoen 1
Skrywe die gesprek tussen Gert en sy ma in jou
eie woorde.
Soek die vraende sinne in bm;taande stukkie uit.
Skrywe vraende sinne waarop die volgende sinne
antwoorde is :
(a) Gert wou na Dingaan se sto,tl gaan.
(b) Klein Piet sou ook meegaan.
(c) Gert se ma wou horn nie laat go,an nie.
(d) Gert het toe begin huil.
Wat is die teenoorgeste1de van: later, owl, vol,
saamgaan, erens, klein, haastig. Skrywe sinne met
die woordc wat jy vind.
Die .mcervoud van oog is oe. Wat is die meervoud
van weg, boog, eg.
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1. Lees:

Die wolf met 'n skaapvel.

'n Wolf hang eendag 'n skaapvel om, en gaan toe
saam met die skape en lammers na die kraal.
Voor hy enige kwaad kon docn, kom die skaapwagter om 'n paar vet skape uit te vang. Skielik
kom hy op 'n dier af met harige ore en 'n wollerige
rug.
,, Dis 'n snaaks skaap," se die wagter, en sonder
om meer te praat hang hy die dier op aan 'n boom.
,, Waarom hang jy dan 'n onskuldige skaap
op 1 " vra iemand wat daar verby loop.
,, Nee," was die antwoord, ,, dis maar net
'n wolf wat 'n skaapvel om het."
2. Kies die vraende sin in hierdie fabel uit. Maak
vraende sinne met: wolf, skaapwagter, lammers,
boom.
3. Watter kos eet 'n wolf en 'n jakkals 1 Noem antler

diere wat dieselfde soort kos eet. Hnlle word
genoem vleisetende diere.
Wat eet skape en bokke 1 Watter ander dierc
eet dicselfde soort kos 1 Sulke diere noem ons
grasetende diere.
4. Die meervoud van wolf is wolwe. Skrywe sinne
met die meervoud van kolf, golf, kerf, werf.
5. Skrywe antwoorde op hierdie vrae:
(a) Wat het die wolf gedoen 1
(b) Waar het die skaapwagter horn gevang 1
(c) Wat het die skaapwagter gese 1
(d) Wat het toe van die wolf geword 1
6. Vertel die fabel nogeens aan die klas.
7. Wat is die eintlike betekenis van hierdie fabel 1
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l. Lees:

Die leeu se deel.

'n Baie dik vrou het cendag die dieretuin in
Pretoria besoek. Sy wou graag sien hoe die leeus
kos kry; maar kon nio verstaan waarom elke
Jeeu maar net so 'n klein stukkie vleis krv nic.
,, Dit lyk my dis darem maar 'n klein stukkio
vir 'n leeu," se sy aan die opsigter.
Die man kyk haar aan met 'n glimlaggie.
,, Dit lyk miskien klein vir u l\fovrou," antwoord
hy, ,, maar dis oorgenoeg vir die leeu."

2. \Vie hot die dieretuin besoek?
Wat wou sy graag sien ?
Wat het sy aan die opsigter gese?
Wat was sy antwoord?
Wat beteken die antwoord van die opsigter ?
3. Vertol die Yerhaaltjie nogeens aan <lie klas.
4. Die woord dieretuin is saamgestel uit dlC twee
woorde diere en tuin. Dit is dus 'n saamgestelde

woord. Skrywc sinne met saamgestelde woorde
wat jy van die volgende woorcle maak: honde
en hok ; hlom en tuin ; tuin en blom ; vleis en
kamor ; leeu en vel.

:;e ons soms jy on soms it.
Hoe woet 'n mens watter van die twee gebruik
moet word?

5. As ont' pcrrionc aanc-preek

u. 8krywe sinne met : besoek, versoek ; darem,
daarom; vcrstaan, vorstand; stukkie, stukkfmd.
Juta se Afrikaanse Verhaaltjies, 1/6. Elke leorling in fStanderd
I\". !J€'hoort hierclie horkio te he; dis interessant en leersaam
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1. Lees:

Woltemade.
J a, daar kom die held. vun die dag aan. Hy
is te perd. Wat 'n dier ! Sterk, mooi, dapper,
nes sy baas. 'n Eenvoudige boer was die Woltemadc-'n melkboer se sommige mense ; antler sc
hy het opsig oor die Kompanjie se dierctuin gehad.
Heel moontlik het hy albei dinge gedoen-mclk
verkoop en ook die tuin opgepas.
(Uit Kylcies vir Kinders I., Nico Hofmcyr.)
:2. Beantwoord hierdie vrae:
(a) Wie kom daar aan 1

(b) Waarop ry hy?

(c) Hoe lyk sy perd 1
(d) Wat was Woltemade se werk?

:3. Vertel wat in bostaande stukkie van Woltmnade
gese word.
Vertel nog meer wat jy van hom gcleer het.
4. 'n Samegestelde woord bestaan uit twee of meer hele

woorde. Soek twee samcgestelde woordc in bostaande stukkie nit en skrywe sinne van jou eie met
hulle.
5. As ons perde vergelyk kon ons se : hierdie een is
sterlc, daardie een is sterker, en die derde een is die
sterkste. Hierdie vorme is die trappe van vergelyking van sterk. Skrywe die trappc van: mooi,
lelik, wit, blou. Probeer ook : dapper, teer, maer,
gaar.
<i. Voltooi die volgende sinne :
(a) Sommige mensc se dat Woltcmade

(b) Ander se weer dat hy . . . . . .
(c) Dit iR moontlik dat Woltemade
(d) Woltematlo is ocn van . . . . . .
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l. Lees:

Die kombuisjong en die horde.
Die noi het aan die kombuisjong gese, dat as
hy die borde laat val, sy horn sal laat loop.
Eendag dra hy 'n groot stawel borde van die
cetkamer na die kombuis. In die gang hak sy
voet, en al die borde le aan stukkies.
Hy stap toe na die sitkamer, steek sy kop in
en se, ,, Noi al die borde is stukkend, en ek loop
nou."
2. Skrywe bostaande verhaaltjie korrck af.
3. Vertel die verhaaltjie in jou eie woorde.

4. Veronderstel dat jy die noi is, en vertel dan nogeens

die storie.
5. Skrywe antwoorde op hierdie vrae:
(a) Wat het die noi omtrent die borde gese?

(b) Wat het later in die gang gebeud
(c) Waarom het die borde geval?
(d) Wat het die jong toe gecloen?
6. Voltooi die volgencle sinne :

(a) Die noise aan die kombuisjong : ,, As jy . . .
(b) Na die ongeluk, se die kombuisjong aan die
noi dat . . .
7. Kombuisjong is 'n samegestelde woord ; dit bestaan

uit twee hele woorde kombuis en jong. Soek al
die samegestelde woord.e in bostaande stukkie uit
8. Vorm samcgestelde woorde met die volgende as.

eerste deel: slaap, skryf, gang.
U. Druk die volgende sinne anders uit:
(a) Sy wou die jong laat loop.

(b) Die borde le aan stukkies.
(c) Hy stcek "'Y k.op in <lie kamer.
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1. LeeR:

Die gevaar van 'n bed.

'n Timmerman vra eendag vir 'n matroos,
,, Waar is jou pa dood ? " Die matroos antwoord,
,, My pa, my oupa en my grootjie is almal in die
see verdrink." ,, En is jy dan nic bang om op
die see te gaan nic ? " vra die timmerman.
Die matroos antwoord nie die vraag nic, maar
vra op sy beurt : ,, Waar is jou pa dood " ,, Op
sy bed." ,, En jou oupa 1 " "Op sy bed."
,, En jou grootvader? " ,, Ook op sy bed."
,, Wel," antwoord die matroos, ,, is jy dan bang
om na bed te gaan ~ "
2. Vertel hierdie verhaaltjie in jou eie woorde.
3. Voltooi die volgendc sinne :
(a) Die timmerman vra die matroos waar sy

(b) Die matroos se dat . . .
(c) Die timmerman vra toe of . . .
(d) Maar die matroos vra weer waar

In hierdie sinne kom geen aanhalingstekens voor
nie.
4. Skrywe die verhaal neer, maar gebruik sinne wat

nie tussen aa.nhalingstekens staan nie.
5. Skrywe antwoorde op hierdie vrae :
(a) Wat docn 'n timmerman?

(b) Waar werk die matrosc?
(c) Wie se vader was jou grootjie?
(d) Hoe laat gaan jy na bed?
6. Skrywe sinne met kooi, versuip, dooie, bangerig,

gevaarlik.
7. Vertel hoc die klere van 'n matroos lyk.

clink jy, is hulle broekspypc so wyd ?

\Vaarom,
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1. Lees:
Die onverstandige muis.
'n l\Iuis het eendag 'n leeu se lewe gered. Die
keu was baio dankbaar, en vr.a too die muis wat
by graag wou he. ,, Ek wil met jou dogter trou,"
ioe die muiR. ,, Goed," antwoord die lceu.
Too die bruilof k1aar waR stap die muis huistoe met sy bruid. Die bruid was so in haar skik
met haar mannetjie, dat sy nie kyk waar sy trap
nie, en ongelukkig trap sy ha.a.r mannct.jif1 doml.
2. Wat het die muis eendag gedoen 1
Wat het die leeu horn toe gevra ?
·wat was <lie muis se antwoord 1
Wat het na die bruilof gebeur 1
3. Vertel die storie van die onverstandige muis.
4. Voltooi die vo1gende sinnc :

(a) Die muis het gevra of .
(b) Die leeu het geantwoord dat
In hierdie sinne kom die aanhalingstekens nie
voor nie.
5. Skrywe die storie af, maar gcbruik sinnc wat geen
aanhalingstekens nodig het nie.
6. Skrywe sinne met seun, bruidegom, vroutJie.
7. Druk die
(a) Die
(b) Die
(c) Die

betekenis van hierdie sinne anders uit:
leeu se lewe was gered.
muis was onverstandig.
bruid was in haar skik.
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l. Lees:

Die dorstige paddas.
Dit was baie droog in die Karo, en die paddas
kon nie mee1· water kry nie.
Twee van hulle kom eendag by 'n put. ,, Kyk
tog watter lekker water is daar," se die een, en
wou ook somaar inspring.
,, '\Vag 'n bietjie," antwoord RY maat; ,, ek
gaan nie inspring nie. Hoe kom on:-i weer uit, as
die put eendag opdroe ? "
2. Waar was dit baio droog?

\Vat
Wat
Wat
Wat

kon die paddas nio meer kry nie?
het die een padda gese?
wou hy toe doen?
het sy maat geantwoord ?

:3. Vertel die storio van die twee dorstige lm<ldas.

4. Voltooi die volgende sinne :
(a) Die eerste padda se da t
(b) Maar die twede se toe dat hy

u. Druk die betekenis van die volgende sinne anders
uit:
(a) Daar was 'n groot droogte in die Karo.
(b) Die paddas het dors gely.
(c) Die put sal gou opdroe.
6. Vertol watter deel van ons land die Karo hcet.
Hoe lyk daardie streek ?
Watter diere en plante vind 'n mens daar ?
--- - - - -- -- --- - - - - - - - - - -

-

~

Jutu se Afrikaanse Verhaaltjies vir gournik in Stunclercl J \'.
l/G.

l'rys
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1. Lees:
Die selfsugtige perd.

'n Perd het cendag losgcloop langs 'n esel wat 'n
baie swaar vrag dra. 'roe die esel :stokflou was,
en nie meer verder kon nie, soebat hy die perd
om tog te help dra. Maar die penl won nie ; hy
was selfsugtig en lui.
Naderhand val die escl morsdood ncer. Toe
kom die baas daar ; hy laai die swaar vrag op tlic
perd, en die dooic esel ook.
'l

Wat het die c:sel gedra ?
Waar het die perd geloop ?
Wat het die esel gcvra 1
Wat was die perd se antwoord 1
Wat het die baas gedoen toe hy daar kom ~

3. Voltooi hierdic sinnc :
(a) Die flou e:sel smcek too : ,, Help . . .
(b) Maar die perd antwoord: ,, Nee, ek ..
(c) Toe die baas daar kom, se hy: ,, Ek ..
4. Skrywe die storie af, maar gebruik daarby die
sinne wat jy in vraag 3 voltooi het.
5. Let op die woorde stokjlou en morsdood. Wat be. teken hulle 1 Hier is nog 'n paar van dieself de
soort : spekvet, brandmaer, perdfris, doodmoeg.
Skrywe sinne met hierdic woorde.
(i

Druk die volgendc sinnc andert' uit :
ta) Die esel was swaar belaai.
(b) Die esel het baie geso'ebat.
(o) Dit was 'n selfsugtige perd.
(d) Dit was die perd se verdiende loon.
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1. Lees :

Die gulsige hoer.

'n Sekere boer het 'n pragtige gans gehad, wat
elke dag 'n goue eier gele het.
Maar die boer was gulsig, en wou graag baie
van die eiers tegelyk he. Hy slag toe die gans,
en sny dit oop. Hy het suur opgekyk, toe hy geen
eiers Rien nie.
2. Wat het die boer beRit 1
Wat het die gans elke dag gedoen 1
Wat wou die boer he 1
Wat het hy toe gedoen 1
3. Skrywe die storie van die gulsige hoer in jou eie
woorde.
Voeg by wat die boer gese het, toe hy geen gone
eiers vind nie.
4. Wat is die teenoorgestelde van :
'n pragtige gans, 'n gu,lsige man, 'n suur gesig, baie
eiers.
5. Druk die betekenis van die volgcnde sinne anders uit:
(a) Die boer was ongeduldig.
(b) Hy het die gans oopgeslag.
(c) Die arme boer het bedroe daaruit gekom.
(d) 'n Halwe eier is beter as 'n lee dop.
Juta se Afrikaanse Verhaaltjies bevat leersame en interessante
stories vir leerlinge in Standard IV. Prys 1/6.
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1. Lees:

Afguns.

'n Hon<l gaan eC'n<lag op die voer le in die Btal
van die kalwerR. '.roe die kalwers naderhand
inkom, wou die hand nie padgee nie. Hy knor
en blaf, en won hulle bevlie.
Toe se een van die kalwers : ,, Maar kyk so 'n
afgunstige hand ; hy kan self nie die voer vreet
nie, en tog wi1 hy nie dat ons dit kry nie."
2. Waar het die hond gaan le 1
Wat het hy gedoen toe die kalwers inkom ~
Wat het die een kalf gese ~
3. Vertel nogeens die storie van die afgunstige hond.
W aarom noem ons die hond afgunstig ?
4. Druk die volgende sinne anders uit :
(a) Die hond het nie padgegee nie.
(b) Hy wou die kalwers bevlie.
(c) Die hand was afgunstig op die kalwers.
5. Wat is die verskil tussen vreet en eet, vrek en doodgaan, suip en drink ? Gebruik die woorde in
sinne.
6. Veronderstel dat jy die hand is, en vertel van

jou ontmoeting met die kalwers in die stal.
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1. Lees :

Die esel,.met die leeuvel.

en
sy
sy
en

'n Esel trek eenmore 'n leeuvel oor sy rug,
ja toe al die skape en beeste op loop. Toe hy
baas sien, wou hy hom ook bangmaak. l\fa,ar
baas het hom immaar herken aan sy lang ore,
het hom 'n goeie les met die sambok geleer.

2. Wat het die esel ecnm6re gedoen 1
Vir wie wou hy bangmaak 1
Wat het sy bn,as toe gedoen 1

:J. Vertel die storie van die esel in jou eie woor<la.
4. Veronderstel dat jy die baas van die esel is, en

Rkrywe die storie neer.
1fo

5. Vertel ook die storie soos die esel dit sou doen. /,

:tj

/<b~/
6. Druk die betekenis van die volgende ~dnne andJ.s/

uit:
(a) Die
(b) Die
{c) Die
(d) Die

./: "
I
,

I

diere sit
esel wou
baas het
esel het

toe almal op die loop.
I
sy baas 'n skrik op die !Ji;jA.
die lang ore somaar her~o~.
'n goeie les geleer.
~\

7. Wat beteken die volgende uitdrukkings :
(a) Dis hus.,;e met skaapore.
(b) So dom soos 'n esel.
(c) Eers ou mense, dan langore.

, ,
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1. Lees:

Die pennie en die sieling.
'n Pennie en 'n sieling ontmoet eendag mekaar
in 'n man se sak.
Die sieling trek sy neus op en se : ,, Ek is
twaalfmaal soveel werd as jy."
,, Dit is waar," antwoord die pennie; ,, maar
ek is tog beter as jy. Ek gaau elke Sondag kerktoe, en jy gaau byna nooit nie."
2. Waar het die twee geldstukke mekaar outmoet?
Wat het die sieling gedoen 7
Wat het hy gose ?
Wat was die antwoord van die pennie?
3. Voltooi die volgende sinne:
(a) Die sieliug se dat hy .
(b) Die pennie antwoord toe dat hy . . .
4. Skrywe die storie af, maar gebruik die sinne wat jy
in vraag 3 voltooi het.
5. Veronderstel dat jy die sieling is, en deel jou ontmoeting met die pennie mee.
6. Skrywe die name van al die muutstukke ueer wat
jy ken.
7. Skrywe siunetjies met die name van al die dae.

8. Let op: ons skrywe twaalfmaal, eenmaal, tienmaal
ens.; maar twaalfde maal, eerste maal, tiende maal
ens.
9. Skrywe sinne met: huis-toe, na die huis toe; skool-

toe, na die skool toe,
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1. Lees:

Volg die bal.

Hierdie speletjie word met 'n ronde voetbal
gespeel. Die kinders staan in 'n kring, omtrent
vier of vyf tree uitmekaar. Een kind staan
buitekant die kr'ing, en moet die bal volg. Die
bal word van die een kind na die antler gegooi,
al om die kring. As iemand die bal misvang,
moet hy weer uit die kring gaan en die bal volg.
Die bal moet vinnig van die een spelur na die
antler gegooi word.
2. Waarmee speel 'n mens " Volg die bal " ?

Hoe moet die spelers staan ?
Waar staan die kind wat die bal moet volg?
Hoe word die bal gegooi ?
Wat gebeur as iemand die bal misvang?
3. Vertel hoe ,, Volg die bal " gespeel word.
4. Wat is die verkleinwoord van bal en kring ?

Skrywe sinne met die verkleinwoorde.
5. "\Vat is die teenoorgestelde van buitelcant en vinnig?
U. Voetbal is 'n samegestelde woord.

:Maak samegcstelde woorde van kind en slcool, huis en kring,
bal en !corf.

7. Let op: vier-en-twintig, vyf-en-dertig.
Skrywc voluit 36, 63, 57, 89.
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1. Lees:
Die seun en die skerpioen.

'n Scun was besig om t>prinkane te vang in die
Yeld. Hy sien 'n skerpioen aan vir 'n sprinkaan,
en wou horn net optel, toe die skerpioen sy ange 1
uitst<:'ek en se : ,, As jy aan my geraak het,
vrindjic, dan was jy my kwyt, en al jou sprinkane
ook."
2. ·wat h<:'t die seun in <lie veld gedoen?
\rat hct hy byna ook opgetel?
\Vat hct die skerpioen gese ?
\\Tat betoken die woordo van die skerpiocn?
:1. Ycrtel wat met die 8eun in die veld gebeur hot.
·1. Veronderstel dat jy die seuu is, en skrywc noer

wat met jou in die veld gebeur het.
fi.

Druk die betekenis van die volgende sinne anders
uit :
(a) As jy weggaan, raak jy al jou speelgoed kwyt.
(b) Daardie persoon is liggeraak.

f:.

f;krywl' antwoordc op die volgende vrae :
(a) Vv'aar kry 'n memi gewoonlik skerpioeue?
(b) Waarom is sprinkane skadelik?
(c) \Vanneer en waar trek daar swerms sprinkane
oor die land ?

7. \Vat is die vmidikc vorme van seun, hctan, vrind ~
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1. Lee~ :

Jakkals en Krap.

Op 'n gocic <lag gaan Jakkals water drink.
'J'oe hy klaar met drink was, sien hy Krap hcen
en weer, vorentoc en agtertoe, on ook dwarnweg
loop. Hy staan vir Krap nog so en beskou, toe
die Yererg word en vra : ,, Jakkals weet jy dan
nog nie, dat dit bra onbeskof is om iemand so te
staan en bekyk nie? Hct jy nog nie beter maniere
geleer nie ? "
(Uit Von Wielligh : Diereslories IV.)
::l. Wat het J akkals gaan doen 1

Vir wie het hy toe gesien '?
Hoe het Krap geloop 1
Wat het Krap aan Jakkals gese ~
3. Vertel die storie ::mos Jakkal::; dit sou doen: ,, Ecndag gaan ek water . . . "
4.. Skrywe die verhaaltjie neer soos Krap dit sou vertel.

5. Wat beteken bra'? Skrywe 'n paar sinne waarin die
woord voorkom.
13. Let op die uitdrukkings : staan en beskou, sit en eet.
Skrywe sinnc met: loop en praat, le en dink,
s.taan en wag, sit en brorn.
7. Voltooi die volgende sin: Krap vra toe vir Jakkals
of . . , en of hy nog nic . . .
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1. Lees:

Rudolf van Hapsburg.

Baie jare gelede was Rudolf van Hapsburg
eendag met sy leer .JP 'n plek waar geen water
was nie. Almal moes swaar ly aan dors.
Toevallig kry een van die soldate 'n bottel
water, en bring dit na Rudolf. Hy neem toe
die water en se: ,, Alleen kan ek nie drink nie,
en dis te min vir ons almal. Ek bet nie dors net
vir myself nie, maar vir my hele leer."
Toe maak hy die bottel oop, en gooi die water
uit op die grond.
'>

Waar was Rudolf met sy soldate?
Wat het een van die soldate gekry?
Wat het Rudolf met die bottel geip.aak

~

3. Voltooi die volgende sin: Rudolf van Hapsburg
het gese dat hy alleen . . . en dat hy nie net
4. Laat Rudolf self die verhaal vertel.
5. Skrywe sinne met : leer, leer, leer; ly, lei·; 'n bottel
water, 'n waterbottel; een dag, eendag; drink.
drank; gelede, verlede, oorlede.
6. Wat sou die soldaat aan Rudolf vap. Hapsburg gese
het, toe hy horn die bottel water gee?
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1. Lees:

Die kat en die voeltjie.

'n Kat vang eendag 'n voeltjie en wou horn
somaar dadelik opeet.
,, Dis nie manierlik om te eet voor jy jou gesig
gewas het nie," se die voeltjie.
Die kat word toe 'n bietjie skaam, sit die
voeltjie neer, en begin sy gesig te was.
Die voeltjie vlie toe weg, en die kat was baie
kwaad. ,, So lank soos ek lewe, sal ek altyd eers
eet, en dan my gesig was," se hy.
En alle katte doen nog so vandag.
2. Wat wou die kat met die voeltjie maak 1
Wat het die voeltjie gese 1
Wat het toe gebeur 1
3. Laat die voeltjie self die storie vertel.
4. Skrywe die storie soos die kat horn sou vertel.
5. Voltooi hierdie sinne : Die voeltjie se toe dat
Die kat se dat solank . . .
6. Skrywe sinne met etenstyd, slapenstyd, geeet, kwaai.
7. Let op : Die slang is lank; dit is 'n lang slang.
Gebruik ook in sinne goeie, goed; wyd, wye; hoe,
hoog:; laag, lae.
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1. Lees:

By die hoer se kuil water.

Daa.r onder in die laagte op Boer se plaas wa::;
'n groot kuil water. Om die kuil het :fluitjiesriet
en papkuil gegroei, waarin die voels teen reen.
wind en sonhitte kom skuiling soek. Ook het Boer
se vee en wild daar by die kuil kom water drink.
Tingtinkie en Skeermuisie het daar ook nie weggebly nie.
(Uit Von Wielligh: Dierestories IV.)
2. Waar
Wat
Wat
Wat
\Vat

was die kuil wated
het daar gegroei ?
het die voels daar gesoek ?'
bet ook daar water gedrink?
word van Tingtinkie en Skeermuisic geiol-?

3. Vertel hoe fluitjiesriet en papkuil lyk.
Wat is 'n tingtinkie, en 'n skeermuisie ?
4. Wat beteken hierdie sinne:
(a) Die voels soek skuilplek in die ridP.
(b) Wild word oral skaars.
(c) Jy moet wegbly van die konfyt.
(d) Die reen b1y vanjaar lank weg.
5. Vertel iets van die lewe van voeltjies en van muise .
Juta se Afrikaanse Verhaaltjies vir Standerd lV.
essant en leerRaam.

Prys 1/6.
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1. Lees:

Die donkie se wens.

(1)

Daar was ccndag 'n donkie wat baie ontevrede
was met sy lot.
Dit was winter en hy Re vir homRelf: ., Ek wil
tog so graag weer warm dae en geocn gras he,
in plaas van 'n koue stal en droe Rtrooi."
Toe die lente k.om, wai:; daar baie groen gra.1.
Maar. toe was daar ook werk, en die donkie het
gou-gou moeg geword van die lente. Sy volgende
wens was clat die somer moes omkom.
2. \Vaaroor was
Wat het hy
Wat het in
W aarna het

die donkie ontevrefl.e?
gese?
tlie lento gebeur?
hy toe verlang 1

3. Verte] wat hier Yan die donkie gese word.
4. Voltooi hierdie sin : Toe dit winter word se die
donkie dat hy . . .
5. Skrywe sinne met koud en koue, droog en droe, wyd
en wye, laag en lae.
6. Skrywe sinne met goii-gou, speel-speel, fluit-fluit.
7. Waarom hon jy baie van die somer?
8. Wat is die vernaamste werk op die plase in julle
distrik (a) in die winter, (b) in die somer 1
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1. Lees:

Die donkie se wens.

(2)

Toe dit somer word, vind die donkie dat sy lot
nog onaangenamer was, want toe moes hy elke
dag hooi en groente aanry in die warm son.
,, Waarom word dit tog nie gou herfs nie 1 "sug hy.
Maar gedurende die herfsmaande moes hy
swaar werk ; hout, koring en ander goed moes
gery word.
Eindelik verlang by toe na die winter. ,, Dan
kan ek tog t'eminste rus, al het ek nie baie kos
om te eet nie," se hy.
2. Wat moes die donkie in die somer doen 1
Wat het hy toe gese ~
Watter werk was daar in die herfsmaande 1
3. Voltooi hierdie sinne : In die somer het die donkie
Hy se dat hy in· die
gevra waarom
winter ..
4. Skrywc die name van die maande neer.
5. Vertel wat in die twee lesse van die donkie gese
word.
6. Skrywe sinne met : groentetuin, winterreen, koringlande, houthek, eikehout, sonstraal.
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1. Lees:

Die Sendeling en die Leeuin.

'n Sendeling, wat deur die bosse van lVIiddeAfrika gereis het, kry eendag 'n klein leeutjie.
Hy tel die mooi cliertjie op en begin met horn te
Rpeel.
Skielik kom die moed<'r te voor:::ikyn <'11 brul
geweldig toe sy haar kleintjio in die hanclo van
die sencleling sien. Die Kaffirs, wat by die sendeling was, vlug almal wcg. Maar die Rendeling sit
skielik die lecutjie neer on maak sy sambreel oop.
Dit het die lccuin so _,n skrik gegee, dat sy haar
kleintjie opraap, on in die woud verdwyn.
2. Waar het die senclcling gereis ~
Wat het hy daar gekry 1
Wat. het toe gobeur i
Wie het dadclik gevlug ~
Wat het die sendeling gedoen 1
3. Vertol wat in die woud gebeur hot.
4. Laat die sendeling dieselfde vertel.
5. Leeutjie on cliertjie is verkleinwoorde van leeu en
· dier. Skrywe die verkleinwoorde van Kaffir,
sambreel, rnoeder, tier, steel.
6. Leeuin is die vro'ulik van lee'U.

Wat is die vrouliko
vorme van haan, se,un, neej, oom 1

7. Wat beteken(a) 'n Groot leeu kom uit die bos te voorskyn.
(b) Die sendeling ja horn 'n skrik op die lyf.
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I. Lees:

Probeer maar.

'n Heisiger wat baie dik was, ontmoet eendag
'n boer naby 'n stad. In daardie dae was die
stode omring deur hoe mure.
,, Sal ek nog vanaand kan by die stad ink.om 1 "
vra die reisiger.
Die hoer bekyk die vreemdeling Ho 'n bietjie
en antwoord : ,, Ek hot vanmore daar ingegaan
met 'n vrag hooi ; as die poort nie nouer gemaak
is nio, sal jy miskien ook kan deurgaan."
:! .

Hoo het die roisiger gelyk ?
Vir wi~ het hy ontmoet 1
Wat het hy govra 1
Wat het die boer geantwoord?

3. Vertel die storic in jou cie woordc.
4. Laat die reisiger die storie vert.el.
5. Voltooi die volgende sinne : Die reisiger vra of

hy . . . Die boer se dat hy . . . en dat as
die poort . . .
G. On::; ::;e nou, nouer, nouste as ons drie poorte vergelyk. Die drie vorme noem ons die trappe van
vergelylcing.
Skrywc die trappe van dilc, vet, bang.
7. St ede is die meervoud van stad.

Skrywe sinne
met die meervoud van lid, gebed, skip.
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1. Lees:
Die laer in gevaar.
Met die aanbreek van die dag omtrent vieruut,
voel Dirk by die. laerpoort 'n gryp aan sy arm.
Verskrik ruk hy horn om. Dit waR Lenie. ,, Dirk,
ek hoor iets ! "
Dirk luister, maar hy hoor net die gcruis van
die morewind in die borne.
,, Daar is dit weer ! " en in die vertc styg claar
'n geluid op, soos niks wat Lenie nog gehoor het
nie. Maar Dirk wel-hy het al sy les gchad op
kommando.
(Uit Kinders van die Voortrelc: i\1. E. Rothmann.)
2. Waar het Dirk gestaan ~

Wat het hy daar gemaak?
Wat het Lenie vir hom gese ~
Wat hoor hulle toe in die vcrtc?
Wat het die geluid beteken ?
Waar het Dirk die geluid leer ken?
:J. Vertel hoe die laers van die Voortrekkers gclyk het.
4. BeAkrywe in jou eio woordo wat by die laerpoort

gebeur het.
5. 'n Saamgestelde woord is eon wat uit twee of meer
ander woorde bestaan, bv. blomtnin. Soek drie
saamgestelde in bostaande stukkie uit, en skrywe
sinne va.n jou eie met hulle.
B. Druk anders uit: met die aanbreek van die dag ;

met die ondergang van die son; 'n geluid styg op.
7. Skrywe duidelike sinne met: luister, hoor; vier-

um, vier uur ; geluid, gelui ; verte, verste.
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1. Lees:

Die kat en die kanarie.

'n Ou dame het 'n kanarie gehad, wat baie
mak was. Sy het horn dikwels nit die koutjie
laat gaan, om broodkrummels van die vloer op
te tel. Haar kat het die voeltjie nooit gevang nie ;
maar eenoggend pak hy horn skielik, en spring
met horn op die tafel.
Die ou dame was baie ontsteld ; maar toe sy
omkyk, sien sy 'n vreemde kat in die kamer.
Na sy die vreemde kat uitgeja het, spring haar
eie kat weer af met die kanarie, en la.at horn loR.
2. Aan wie het die kanarie behoort?
Wap het die ou dame dikwels gedoen?
Wat gebeur daar eenoggend?
3. Laat die ou dame self vertel wat daardie oggend
gebeur het.
4. 'n Woord wat uit twee of meer antler woor<le
bestaan is 'n samegeste"lde woord, soos broodkrummels, kamerdeur, slaapkamer, plankvloer,
springhaas. Skrywo sinne met hierdie woordc.
S. Vertel enigc antler verhaaltjie van 'n kat.
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1. Lees:

Goeie raad.
'n Ou heer besoek eendag 'n hotel, en toe hy
klaar geeet, het, se hy aan die eienaar: ,, Op die
spyskaart lees ek dat julle self julle pasteitjies
maak."
,, 0 ja l\.'Ioneer, ons bak dit self."
,, Mag ek julle 'n gocie raad gee i " vra die ou
heer.
,, Sekerlik Meneer," was die antwoord.
,, Laat iemand a1iders dit tog maak."

2. Waar h.et tlie gesprek plaasgevind?

Vertel wat daar gepraat is.

3. Laa t die ou heer self die storie vertel.

4. Voltooi hierdie sinne:
(a) Die besoeker se dat op die . . .
(b) Hy vra toe of hy ...
(c) Eindelik sc hy dat hullo iemand .

5. Pasteitjie is die verkleinwoord van pastei.

Skrywe
Rinne met die verkleinwoorde van tou, ui, lei, ooi,
lrrai, voel, blaar, t·ztin.

G. Verklaar hierdie sinn.e :
(a) Die hotel was die eiendom van Mnr. Vos.
(6) Die ou heer het iets aan die hand gegee.
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1. Lees:

Krismis in Duitsland.
Geeu volk in die wereld vier Krismis so mooi
as die Duitsers nie. Lank voor Krismis is die
winkelvensters mooi versier, en op die mark sien
'n mens Krismisbome van alle groottes. Elkeen
in Duitsland, van die rykste tot die armste man
het 'n Krismisboom. Die boom hang vol kersies
wat brand, vol nagemaakte appels, vol lekkers
en speelgoedjies. Al die kinders en ook die diensbodes kry presentjies.
2. Skrywe bostaande noukeurig af.
3. Watter volk vier Krismis die mooiste 1

\Vat gebeur daar al lank voor Krismis ~
Wie het. alma!' Krismis borne in Duitsland i
Wat. hang daar a,an die borne 1
4. Vertel iets in jou eio woor<le omtrent die vicring
van Krismis in Duitsbn<l.
5. Beskrywe hoc jullt elke jaar Krismis vier.
6. Voltooi die volgendo sinne :
(a) In Duitsland woon die Duitsers.

(b) In Engeland .. .
(c) In Frankryk .. .
(d) In Australie .. .
(e) In Sjiena .. .
'(J) In Rusland .. .
7. Die verkleinwoord van appel is appeltjie.

sinne met die verkleinwoorde van :
kinders, venster, peer, paal.

~krywe

lekkers,

8. Wat is die trappe van vergelyking vau: arm, ryk,
moui, lanf!, groat.
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l. Lees:

\Vater verdanl.p.

Wie het al ooit 'n piering water lmite laat
staan vir 'n paar dae ? Pa1i,y k.inders het al
seker opgemerk dat die water na 'n tyd heeltemal
verdwyn, al het daar niks by gekom om dit te
drink nie.
Wat het van die water geword 1 Die lug het
die water opgeneem, en as dit gebeur, dan se ons
die water het verdamp. Die water in die damme,
in die fonteine, in die riviere en in die see verdamp ook.
·' Skrywe bostaande noukeurig af.
3. Waar moet 'n mens die piering water sit?
Wat gebeur met die water 1

Watter water verdamp ook ?
4. Voltooi die volgende sinne :
(a) As 'n mens 'n bakkie water

(b) Dieselfde gebeur met . . .
(c) Die water word nie gedrink nie, maar
(d) Die water van die see is sout, maar . . .
ri.

Die meervoud van pier·ing is pierinkie. 8krywe
::;inne met die meervoud van wandelfog, haring,
koniny, woning, paliny.

fi.

Die meL rvoud van see i:> see. 8krywe die meervoud
Yan twee en fee.

7. 8krywe sinne wat die verskil in betekcnis duidelik
maak tussen : uilite en bidten, Ug en fog, water en

icalfer, heeltemal en alma l.

1. Lees:

Was sy dom?

2.

3.
4.

5.

li.

7.

'n Meisie van die stad het vir die eerste maa 1
op 'n boerplaas gaan kuier. Die n,and by die
ete het daar ook 'n potjie heuning op tafel gestaan.
" 0'" se die dametjie, toe sy die henning sien'
,, julle hou ook 'n by aan ! "
Waarvandaan het die meisie gekom 1
Waar het sy gaan kuied ·
Wat was daar die aand op tafel ?
Wat se die meisie toe ~
Vertel hierdie grappie nogeens aan die klas.
Die verkleinwoord van pot is potjie. Wat is die
verkleinwoord van kat, pit, hoed, stad ; en ook
van gat en blad.
Dieverkleinwoord van dame is dametjie. Skrywe
ook die verkleinwoord van boer, meisie, tafel, by.
Ons skrywe eerste maal, twede maal, ens., maar
eenmaal, tweemaal, enR. Verder skrywe ons almal
en heeltemal. Maak sinne met die laaste vier
woordc.
Skrywe sinne wat die onderskeid aantoon tussen :
op tafel en op clie tafel,
aan tajel en aan die tafel,
na kerk en na die kerk,
op solder en op d·ie solder.
'n Saamgestelde woord bestaan uit twee of mecr
hele woordc, soos boerpl,aas, blomtuinhek. 'n
Afgeleide woord bestaan byna altyd uit 'n helc
woord en 'n voorvoegsel of agtervoegsel of albei,
soos ontneem, potjie, versameling. Skrywc ses
saamgesteldc en ses afgeleide woorde.

1. Lees:

Reen in Midde--Afrika.
Van Desember tot Mei reen dit vreeslik baie
in Midde-Afrika. Die arme reisiger het dit dan
baio moeilik. Weke aaneen val die reen, tot dit
naderhand lyk of die son nooit weer gaan skyn
nie. Die riviere word vol en vloei oor hulle
walle; die vleie verander in moerasse, en is die
broeines van miljoene muskiete. Hierdie muskiete verwilder die witman, wat nuuskierig genoeg
is om daardie streke te besoek.
2. Skrywe hierdie stukkie noukcurig af.
3. Wanneer reen dit in Midde-Afrika 1
Wat gebeur met die vleie as dit baie reen 1
Wie vind die muskiete daar lastig 1
4. Vertel in jou eic woorde wat hier gese word van

Midde-Afrika.
5. Skrywe twaa.1£ sinne waarin die name van die
maande voorkom, en waarin jy iets vertel van
plante, vrugte, reen, droogte, wind of iets anders
uit die natuur.
6. vVat beteken 'n arme reisiger en 'n a,rm reisiger r
7. Skrywe sinne met: sonskyn, moerasagtig, reP.nmaande, nunskierigheid, broeis, landstreek.
8. Wat is die teenoorgestelde van:
vreeslik, baie.
9. Die meervoud van nes is neste.

moeilik, vol,

Skrywe sinne met
die meervoud van nag, jas, graf, kas.
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1. Lees:

Die kunstenaar en die rower.

'n Kunstenaar moes eendag deur 'n woud reis.
Hy word aangeval deur 'n rower, wat horn dreig
met 'n pistool.
Die kunstenaar gee toe Ky geld af, maar vra
die rower om 'n paar koeels deur sy hoed en jas
te skiet. Hy wou aan sy vrin<le toon watter
groot gevaar hy deurgemaak het.
Die rower was gewillig, en naderhan<l was al
1'Y koeels op. Toe was dit die kunstcnaar se
kans. Hy was liggaamlik sterk, en het gou-gou
sy beurs weer afgeneem, en die rower 'n goeie
loesing gegee.
2. \Vaar het die kunstenaar gereis?

\Vie het horn aangeval ?
\Vat het die kunstenaar gevra ~
\Yat het hy gedoen toe die rower se koeels op was ?
3. Laat die lmnstenaar self die verhaal vertel, en

skrywe dit so neer.
4. Wat is 'n kunstenaar? Noem 'n paar soorte
kunstenaars op, en se wat hulle doen.
5. Skrywe sinne met :

lcoel en koeel, voel en voel,
veer en veer, leer en leer.

fi. Liggaamlik is afgelei van liggaam.

Van i 1rind lei
ons af vrindelik, van koning koninklik, van dood
dodelik. Skrywe sinne met hierdie afgeleide
woorde.
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I. Lees:
Die seun wat wou swem.

'n Seun van ag jaar wou baie graag ook swem,
soos sy ouer maters.
,, Ek dink ek sal maar inspring," se hy.
Maar o wee, hy kon nie swem nie, en skree
om hulp toe hy sink.
Na hy uitgehaal is en bygekom het, se hy
huil-huil : ,, Ek sal nooit weer in die water gaan
voor ek kan swem nie."
2. Hoe oud was die seun ~
Wat wou hy graag doen 1
Wat het toe gebeur met horn 1
3. Laat die seun self vertel wat plaasgevind het.
4. Voltooi hierdie sinne: Die seun se toe aan hom-

self dat . . . . . . Maar later se hy weer dat
hy nooit . . . . . .
5. Ons se oud, ouer, oudste, as ons porsono vorgelyk
in ouderdom. Hierdie vorme is die drie trappe
van vergelyking. Skrywe die trappe van wyd,
breed, laag, hoog, lank.
6. Skrywe sinne met:

kort-kort, lag-lag, gou-gou.

7. Wat boteken:
lt) Ek kan nie daardie boek bykom nie.
(b) Na tien minute het die sicko weer bygekom.
(c) Ek moes al my lnag uithaal om daardie
klip te roer.
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1. Lees:

Op my Ou Karo.

Hier wil ek rus op ons vaal Karo,
Hier waar die veld 'n leegte is,
Hier by die slang en die akerdis,
Hier met die hemel blou daarbo.
Grawe bier, boetie, 'n graf vir my;
Hier is ek tuis, my land is hier ;
Hier waar die korhaan bruilof vier-Hier wil ck le in ons grou-geel klei.
Stel nie 'n klip of 'n kruis daarbo,
Skrywe geen teks, wat 'n mens kan lees;
Se net: ,, Hy slaap, waar hy wou weesRier in die skoot van ons vaal Karo.

"
(C. Louis Leipoldt.)

2. Lees ook die res van hierdie gedig in Oom Gert
vertel en ander Ge,digte, 2dc druk, bladsy 51.
3. Vcrtcl wat die digter van die Karo se in die eerste
versie.
4. Watter wens druk hy uit in die twede versie 1
5. Wat moet daar nie op sy graf staan nie 1 Wat
moet oor sy graf gese word 1
6. AR hierdic gedig vir jou mooi is, probeer vel'tel
waarom dit so is.
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1. Lees

Marthinus Oosthuyzen.

(1)

In 1838 het Dingaan vir Piet Retief en sy
sowentig man vermoor, en toe met sy Soeloes
die verspreide laers van die Voortrekkers aangeval. Hulle het niemand gespaar nie, rnaar
mans, vrouens en kinders uitgemoor.
By Rensburgskop is veertien man vasgekeer
deur die Soeloes, en hulle het dapper geveg teen
honderde van die vyand, · tot hulle skietgoed
naderhand byna op was.
2. Wat het in 1838 gebeud
Wat het die Soeloes na die moord gedoen?
Hoeveel man is op Rensburgskop vasgekccr?
Hoe het die manne hullo gedra?
3. Verklaar die volgende sinne:
(a) Die laers was wyd uitmekaar versprei.
(b) Die Soeloes het 'n aanval gcmaak.
(c) Die ammuniesie was al byna gedaan.
4. Skrywe sinne met:
da;pperheid, veg.

moord,

vyandig, omsingel,

5. Vertel een en antler van die Voortrekkers-waarom
hulle getrek het, hoe hulle gelewe het, wat hulle
tot stand gebring het.

38

1. Lees:
Marthinus Oosthuyzen.

(2)

Hulle wou haas moed opgcc, toe hulle 'n perderuiter op 'n afstand sien. Daardie ruiter was
Marthinus Oosthuyzen, en hy kon sien wat
gebeur. Hy ry toe haastig na die vcrlate waens,
waar daar nog ammunicsie was. Met 'n swaar
vrag lood en kruit ja hy dwarsdeur die Soeloes
tot by die veertien man op Rensburgskop.
Na 'n uur of wat was daar geen lewendige
Soeloe meer om die kop te sien nie.
2. Wat het die veertien man toe gesien ~
Waarheen het die perderuiter toe gery ~
Wat het hy toe gedoen ~
Wat het van die Soeloes geword ~
3. Vertel die hele verhaal nogeens oor.
4. Vertel die gebeurtenis soos Marthinus Oosthuyzen

dit sou vertel.
5. Die meervoud van wa is waens, en die verklein

woord waentjie ; so ook noi, noiens, noient-iie.
Skrywe sinne met hierdie woorde.
6. Vertel hoe Dingaansdag by julle gevier word
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Uitbrei van verhale.

1. Brei die volgende verhaal uit tot ongeveer twee-

maal die lengte. Maak gebruik van die voetnote,
of voeg jou eie besonderhede by :-

President Kruger en die Jode.
President Krugerl het aan elke kerk2 '11 morg
grond gegee. 3 Maar die Joodse Kerk het net
'n halwe morg gekry. Hulle het toe gaan kla. 4
Die President se antwoord5 was dat hulle maar
helfte van die Bybel het. 6
2. Brei die volgende verhaal uit :
'n Generaal kom by 'n smidswinkel. Sy perd
moes beslaan word. Die smid wys 'n paar hoefysters, maar die generaal buig hulle almal krom.
Naderhand kry hy vier waarmee hy tevrede was.
Die smid doen sy werk, en kry 'n paar silwerstukke. Hy buig hulle een vir een krom. Eindelik
gee die generaal horn 'n goudstuk. Toe was di;
smid tevrede.
3. Vertel die twee verhale oor na hulle uitgeskrywe

is.
1
2
3
4

5
6

Was 'n baie godsdienstige man.
Soort geloof ; kerkgenootskap.
Vir watter doel ?
Gese dis onregverdig.
Hy was nooit verlee om 'n antwoord nie.
Die Ou Testament.
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Uithrei van beskrywings.

1. Brei die volgende beskrywing uit tot sowat twec-

maal die lengte. Maak gebruik van die voetnote,
of voeg jou eie besonclerhede by:
'n OngeZ.uk op Straat.
'n Motorkar en 'n fiets ry inmekaar.1 Van
alle kante kom mense. 2 Ek gaan ook kyk.
Konstabels druk ons tcrug. 3 Een pcrsoon was
erg beseer. 4 ~Ieeste van die omstanders le die
skuld op die drywer van die motor. 5 Die ambulanswa kom daar aan. 6 Die mense versprei
weer.
2. Brei die volgende beskrywing uit:
Ons Skoal.
Oos skool is buitekant die dorp. Dit bestaan
uit ag kamers. Eon kamcr is baic groot ; die
antler is van gcwonc grootte.
Die mure is wit
van buite en groen van binne. Die dak is rooi.
Om die skool staan borne. Die tuintjies van die
kinders is mooi.
1
2

3
4

5
6

Daar was teveel rytuie, of iemand het r;y kop verloor.
N uuskierig ; wil graag tussen baie mense wees.
Hoeveel ? W aarom?
Hoedanig? Bewusteloos ? Been gebreek?
\Vaarom doen hulle dit?
En toe?
Gedruk deur CAPE
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Ill

Voorwoord.

ln die bewcrking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas : 1. Die onderwys in die een taal moet heeltemal af-

sonderlik gehou word van die onderwys in die
antler taal. Die kind moet direk leer dink in die
taal wa1, hy leer. Die vertaal-mctode word dus
nie gebruik nie.
2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgangRpunt, en <lien steeds as mollel vir die leerling,
Daar word op aangedring dat hierdie modelle.
wat as leesstof die eintlikc ocfcninge voorafgaan,
<leeglik stndeer word, voor die leerlinge van hulle
afstap.
~.

Die verkeerde, die onjuiste moot sistematies vermy woril. N c>t op die :i niste tn,algehrnik word
nadruk gele.

4. BPtekcni::: m_oet nooit aan vorm opgeoffer word nie ;

onsin, gosogtheicl en kunsmatigheid moet vermy
·word, selfs waar <lit net daar om tc clocn iR om 'n
taalverskynsel tc vcrklaar.
3.

rn

die taalles ouk moet dit moontlik gcmaak word
vir die kind om horn in 'n bepaalde appersepsiekring to beweeg. Hy word dm; van die staanspoor voor 'n eenheid gcplaas, waarin en waaromheen hy horn kan oricnteer. Los sinne en toetse
moet dus net betrek1ik los wees, in <lie sin dat
hulle aarn;luit by die eenheid, waarin die kind
horn reeds hevind.
·

lV

6. 'n SiRtematirnm en formele Rtudie van grammatika

het, vir leerlinge op die laer skool teminste, s6
min en RO 'n twyfeJagtige soort waarde, dat dit
nie die moeite werd is om daar teveel drukte van
te maak by die taalonclerwys nie.
Die beskaafde taalgebruik dien aR uitgangspunt en
basis van ons onderwysmetode ; die be8kaafde gebrwik
van die taal, in RY geRprokc en geskrewe vorme, is
hoofdoel van on,; taalonderwys op die laer skool.
Volg ons daardie metode, en bereik ons daardie doel,
dan sal ons nie alleen die kind van 'n onontbeerlike
wapenrusting voorsien het nie, maar ook in horn die
kiem geplant het van 'n liefde vir wat mooi is in die
boekewerelcl.

H.H.R.
Kaapstad,
Februarie 1922.

1. Lees:

Roi die Bal.
Vir hierdie lekker speletjie i8 twee voethalle
of korfballe no dig. Die twee grootste kinders i,..
die kapteins, en hulle kies hulle spanne. Die kin<lers van elke span stmm agtermekaar al na hulle
grootte, en die twee spanne staan langsmekaar.
Die lrnpteins hou elkeen 'n bal bo hulle kop, en
die ander spelers steek hulle hande ook op. Een,
twee, drie word geh'l, en dan gee die kapteiu~
die balle aan na agter toe. Die bal glip <leur die·
hande totby die laatste speler. Sodra hy die bal
kry hardloop hy vinnig, en gaan staan voor <lie
kaptein. Weer word die bal na agter toe aangl'rol, en elke keer kom die agterste speler voor
:;taan. Die Rnan wat RY kaptein eerste weer vooraan kry het gewen.
2. Vertel hoe 'n mens Rol die bal speel.

a.

B~skrywe
18.

enige ander speletjie waarmee jy bekell1l

4. Skrywe sinne met die meervoud van:
(a) bal, pen, bank, hand, span.
(b) speler, tafel, moeder, vocl.
(c) le mo en, geweer, µastei.
i>. Wat i:; die teenoorgestelde van: vooraan, grootste,

agtertoe, vinnig, gewen.
6. Skrywe vrae waarop die volgende srnne as autwoorde kan <lien : (a) Twee balle is nodig. vir daardie speletjie.
( b) Die kinders kies twee grout kin<lers uit.
(c) Die twee spanne staan langsmekaar.
(d) A.s die !tgterste speler die bal kry hardloop
hy vorentoe.
(e) Dan word die bal weer aaugegee.

2

1. Lees:
Wat Koos geken het.

Koos waH '11 hom·seuu wat op 'n Karoiiluu;:
grootgeword het. 'l'op hy '11 week of twee op
skoo1 was op die dorp, vra die onderw;n;pres eendag in die rekenles clie vo1gcnde vrang: ),As
claar iwaalf skape in 'n kamp is, en ag spring
oor !lie hek, hoeveel hly claar nog binne r " Koos
was nooit stadig om te antwoord nie: ,,Kiks nie,
J uffrou," se hy. ,,Nee Koos, jy ken nie uaie
rekenkunde nie,'' antwoord die omlerwyseres.
,,l>it is miskien waar, J uffrou," so Koos, ,,maar
ek ken 'n skaap."
~-

Wat het die onJerwyseres gevra?
Wat was Koos so antwoord?
Wat het sy toe daarop gese?
WaL was Koos se laaste antwoonl r

::!. t-ikrywe hierdie verhaalijie neer in jon eie woorde.

4. Maak ses sumegestelde woorde met die woord
boer- on gebruik hulle in sinne.
5. Skrywe die meer~oud van: ·oraag, clag, 11laag, pnd,
blad ..
li. Veronderslel dat jy c1ie 011derwyi:;eres was, en veriel

die verhaaHjie soos jy dit aan 'n vrindin sou
meedeel.
7. Vertel wat jy weet van n Karoplaas of van 'n
plaas in enig-e antler dee1 van Suidafrika.
8. Veronderstel dat jy 'n skaapwagte~ is en heskrywe
hoe jy die dag sal omkry.

3

1. Lees:
Rietfontein.
HieHontein le langs die Olifantsrivier, omtrent
veertien myl van Graafwaterstasie.
Die plaas
lwslaan sowat tweeduisend morge grond, die
grootstc gecleelte waarvan bewerk is. Ijangs die
c'ewers van die rivier staan uitgestrekte lemoenboorde; 'n bietjie hoer le die koringlande. Die
plaas het maar '11 klein stukkie berggrond, en
daarop is bosse aangele.
I1emoene, graan en
hout is die vernaamste proclukte wat hierdie plaas
oplewer. Vee aard ook redelik goecl hier, veral
grootvee; maar die lanclbou is meer winsgewend.
2. Vertel waar die plaas Hiei.fontein g·elee is, en wat

daar geproduseer word.
0. Gee' 'n beskrywing van emge plaas waarmee JY
bekend is.
4. Skrywe sinne met die name van: (1) vier
(2) vier spoorwegstasies.

nvier~',

5. Maak deur middel van sinne' die verskil in betekenis duidelik tussen: groot·vee en groat vee;
'n swartlJOrd en 'n swart !Jard; ,qrootmense en
groat mense; 'n swartskaaz1 en 'n swart skaap.
Watter reel ka n neergele word?

G. Skrywe in woorde 23; 109; 345; 6,237; 5i; 4i70 •
i. Wat is die teenoorgestelde
vernaamste, bietjie.
8. Beskrywe

die

vernaamste

wins,

hoer,

werksaamhede

op :

van:

(a) 'n veeplaas; (b) 'n saaiplaas;'(c) 'n wynplaas;
(d) 'u vrugteplaas; (c) 'n volstruisplaas.

4

] . Lees:

Na die diens.
Die buitekcrk is net u£geloop. Die oumern;e
in die huis sit en praat oor die preek, terwyl :lie
jongmense huite aan die gang iR. Een klomp
loop rond. 'n Ander klomp veral n6iens staan
'n-r :Frits, die smous, wat ook daar is met 'n wa
v~l mooi goed; en 'n klomp jongkereli-; sit op die
kraalmure 1ekkPr en gesels our die perde, wat in
die kraal staan.

(TT1:t Sewe Du1'wels: Ou Oom Jan.)
2. Gee die inhoud v::m hierdie Rtukkie weer in
volgende orde: (a) wat die oumense doen,
wat diP een klomp iongmense doen, (c) wat
noien8 hulle mee vcrmaak, (d) die gesprek
die jongkcrcls .

<li'3
(b)
die
van

.-J. Rkrvwe sinne met: slaan en praal, sil en cet, le
ni' lwu, loop en lag.
4. Die meerrnu<l van noi is nozens. Rkrywe smne
met die meerYoucl van wa, vrou, iiark, bed, bed.
Die meeste vari hier<lie woonle bet oak 'n meN··
voudsvorm op -e.
Vind jy ook verskil in betekenis tussen die hvee vorme?
i).

Skrywe ~innc md lmite en met buiten; ook met,
woorde wat die i.eenoorgestelde bekkenis he~

G. Vertel iets van 'n smo1:s wat jy al gEKien het.
1.

VPrklaar die volgende uitdrukkings:
(a) Koos is te gou op sy perdjie.
(b) Willem kan sy man staan.
(c) Daarclie man is somar 'n rondloper.
(rl) Die Yergadering is al a£geloop.

~.

Besluywe in rlie regte volgorde alles wat plaa~·
Yind l!eduren<le die m6rec1ienH in julle kerk.

1. LeeH:
Ons Kerk.

~-

a.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

J)ie kerk op ous dorp is 'n mooi, gl'ooi l\lipgebou. Die gebou het drie Ylerke wat na 11oonl,
oos en wes uitgebou iR. Die hoofingang is in
<lie noordelike vlerk, en bo die ingang pryk 'n
pragtige toring wat honderd-en-twintig voet hoog
is. In die ander twee vlerke is da:i,r -0ok ingange.
Die preekstoel, wat ook in Jdip uitgehou is, staan
teen die muur aan dir rmidekant van die kerk.
A gter die preekstoel is da ar twee ruim kamers.
en ho die kamers staan die orrel. Die drie vlerke
van die kerk is elkeen voorsien v:in 'n galery'.
Vertel noukenrig hoe die kerk lyk wat hier beskrywe word.
Gee 'n beskrywing van die kerk op julle dorp.
I\.lipmuur is 'n samegestelde woord, die eerste ded
waarvan die i;:tof aanclui waaruit die yoorwerp
gemaak is. Maak sulke Ramegestel<le woorde met
gras-, silwer-, riet-, koper-, suiker-, liout- en
bl1:k- en gebruik hulle in sinne.
Skrywe sinne met die teenoorgestelde van ingang.
'fflooi, suid, ruim, pragtige.
\.Vat is die betekenis yan:(a) Gedurende die droogi.e het die regerrng
sommige mense van kos voorsien.
(b) Daardie boek voorsien in 'n liehoe.fte wat ons
al lank in die skool voel.
(c) llier<lie standheeld is in marmer uitgehou.
Die verklein,voord van gang is gangelfie. Skry\ve
sinne met die verkleinwoorde van ring, string,
stang, wang.
Die verkleinwoord van taring is torinkie. Skrywe
sinne met die verkleinwoorde van <lie volgende
tweeleHerg-repige
woorde:
lcetting,
pal'ing,
lwning, pie.ring.
W oorde van drie of meer lettergrepe vorm lrnlle
verkleinwoorde
soos
taring:
beskrywinkie,
wandeli11 i.:ie,
katjiepirrin he,
1·ergaden"nkir.
Party bet ook 'n vorm op -etjie: wandelingtjie.

G

1. Lees:

Die verskil.

(2.

:1.

4.
5.

G.
7.
8.

In die rekenles het die onderwyseres aan die
klas duidelik gemaak dat 'n pennie uit twee
stuiwers bestaan, en <lat twee stuiwers dieselfde
·waarde het as 'n pennie. ,,.l\limmie," vra sy toe,
,, wat wil jy liewer he, 'n pennie of twee
stuiwers ?" ,,'rwee stuiwers, J uffrou," was die
antwoord. ,, vVaarom dan Mimmie; daar is tog
geen vernkil nie P" se die onderwyseres toe. ,,J a,
.T uffrou, daar is verskil; as ek die pennie verloor, dan het ek niks nie; maar as ek een van
die stui we rs verloor, dan het ek nog een oor."
Stel vrae waarop die volgende sinne as antwoorde
kan dien : (a) Die onderwyser het die les duidelik gemaak.
(b) 'n Pennie het dieselfde waarde as twee
stuiwers.
(c) Ek wil liewer twee stuiwers he.
(d) As ek een van die stuiwers verloor dan het
ek nog een oor.
Voltooi die volgende sinne: (a) Die onderwyseres het vir Mimmie gevra
wat . . . . . .
(b) Mimmie antwoord 1.oe dat . . . . . .
(c) Die onderwyseres se toe weer <lat . .
(d) :J\!Iimmie se antwoord was dat daar ..
Vertel die verhaaltjie nogeens oor, en skrywe <lit
dan neer.
Gebruik die volgende woorde in sinne en let noukeurig· op die spe1ling: twee, twede, tweedrng,
tweetalig, tweekantig.
Skrywe neer die verskillende soorte van lesse wat
jy op skoal leer.
Skrywe in woorde: 8, 18, 7, 17, 9, 19, 29, 37.
Skrywe sinne met die vroulike vorm van : dienaar,
prins, sondaar, sanger.
Soek woorde waarvan die vroulike vorme eindigop : -i1i, -ster, -iese, -e.
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1. Lees:

My pad skool-toe.
Ons woon in Dorpstraat. As ek smorens na
skool gaan, stap ek langs Dorpstraat af, tot ek
by die pastorie kom. Daar draai ek links af in
Hofmeyrstraat. Hierdie straat is lank en loop
d warsoor die :Markplein. Omtrent tweehonderd
tree anderkant die plein draai ek weer links weg
in Boomstraat. Dan kan ek al die skool sien,
want hy staan aan die andrr kant van hierdie
straat, omtrent driehonderd tree >an die hoek af.
Ek moet vinnig stap as ek hinne vyftirn minute
die afstaml tu&Hen ons lrnis en die skoul wil afloop.
2. Vertel noukeurig hoe '11 mens moet loop van Dorpstraat na die skool.
3. Beskrywe duidelik hoe jy loop: (o) van jnlle hui,:;
na die Hkool, (lJ) van die skool na <lie kerk,
(c) van die po~kautoor na die verste winkel.
4. Maak jou eie sarnegestelde woorde met: -straat,
:rivi.er, -vlei, -zile1·n, -lwek en gehruik hulle dan
in s1nne.
5. "\Vat is die teenoorgestelde Yan smotl'llS, .mags,
liierdie, binne, links, bo-oor, ofslwon.
6. Skrywe in woorde: 500, G=121, 27911, 888719.
7. Verklaar die hetekenis van: - (a) Ek is woonagtig in Natal.
(b) Jy moenie so draai nie, jy sal laat wees.
(c) Jy moet vas staan al doen hy ook wat.
(llJ Ek sal die afstand afl.oop in tien minute.
(e) Jou horlosie is afgeloop.
(/) Daardie man trek altyd dwars.
Koop Juta so Afrikaanse Verbaaltjies.

Prys l /ll.
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1. Lees:

Willem se

verleenth~id.

,,Vo.or jou is noord, aan jou regterhand is oos,
aan jou linkerhand wes; wat is nou agter jou
\VillC'm? " vra die omlerwyser.
WillPm word rooi, maar antwoord nie. ,, 'l.'oe
dnn Willem," se die meester weer, ,,dit is tog
maklik genoeg."
Willem skep moerl. ,,'n La:e Meneer," was sy
antwoord, ,,ek het mos vir Ma gese al die mense
sal daarvan praat."
2. Wat het <lie onrlerwyser vir Willem gevra?
Wal het Willem toe gedoen?
""\Vat was sy antwoord eindelik?
3. Skrywe hienlie grappie omtrent Willem nogeens
neer maar in jou eie woorde. .Begin s6 : F,endag
op skool . . . . . .
4. Skrywe sinne met noordelilce, suidelike, westelike,
oodelike, maklil-w, mmi,moedige, praterige.
5. In die samegestel<l.e woord lappop dui die eerste
deel die stof aan, waarvan die voorwerp gemaak
is. Maak soortgelyke samegestelde woorde van
riet-, sil1rer-, blik-, staal-, steen-, papier-, verc-,
gras-. Skrywe sinne met die woorde wat jy
gemaak het.
G. Wat beteken hierdie uitdrukkings:
(a) ,,Oos wes, tuis bes."
(b) Jy is my 'n antwoord skuldig.
(c) Praat van die ding!
(d) Die rneester het die leerling vasgevra.
(e) Moed verloor, alles verloor.

l. I.ees:

Eendrag maak mag,
Tweedrag breek krag.

'n Vader het 'n klompie seuns gehad wat altyd
rusie onder mekaar gemaak het en nooit wou
saamwerk nie. Eendag se hy hulle moet vir horn
'n klompie stokkies bring, en toe gee hy aan
f'lkeen 'n stokkie om middeldeur tf' breek. Dit
het natuurlik baie maklik gegaan. Daarna bind
die vader al flie stokkies aanmekaar, en gee toe
weer 'n beurt aan elkeen van die seuns om die
bundel te breek. Maar hulle kon <lit nie cloen
nie. ,,Seuns," se hy toe, ,,as julle bymekaar
staan en mekaar help, sal jullo wees Roos hierdie
1>undel, hestand Leen die aanval van vyande;
rnaar as julle ondennekaar v1m.leelcl is, sal julle
net so maklik gebreek word, Roos daardie afsonderlike stokkies."
2. Skrywe hierdie wrhaaltjie neer in jou eie woorde.
3. Veronderstel dat jy een van die seuns was, en
vertel dan die verhaal nogeens oor. ·
4. Vorm byvoeglike naamwoorde van die volgende
woorde met behulp van <lie agtervoegseis -ig en
gebruik hulle in sinne: eendrag, krag, may,
vyand, a/val.
5. Druk die volgende sinne anders uit:
(a) Die kinders maak rusie.
(b) Ek wil jou samewerking he in hierdie saak.
(c) Die seunR het beurtelings op die olifant gery.
(d) Daardie jong perd moet nog ingebreek word.
(e) Daar is. verdeeldheid onder die stakerR.
6. Wat is die teenoorgestelcle van: breC'k, 'l'erdeel,
afsonderlik, altyd, help, maldik.
Skrywe sinne met die woorcle van teenoorgestelde betekf'nis.
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l. Lee,;:

Jakkals

en Leeu.

J akkals dra eendag 'n lam wat hy in 'n hoer
se kraal g-esteel het. Onverwags loop hy teen
Leen vas. J,eeu neem da<lelik die lam by hom
a:f en siap voort. Toe Leen op 'n veilige afstand
was skree J akkals: ,,,J y het iets van my genecm
wat wettig en regver<lig aan my behoort." ,,J a,"
antwoord Leen terug, ,,wettig en regverdig; 'n
prrsent van 'n vrind, ne.''
2. Wat het T,eeu aan .Takkals gedoen?
Wat het J akkals toe gese?
Wat was Leen se antwoord?
3. Skrywe hierdie grappie nogeens neer m
woorde.

JOU

eie

4. Vertel die storie oor soos Jakkals <lit aan een van
sy vrinde sou vertel het, en ook soos Leeu <lit sou
vertel het.
5. Verklanr die volgende uitdrukkings:-(a) Ek het my byna vasgeloop.
(b) .T aklrnls was op 'n veilige a:fstand van Leen.
(r:) J akkals se Leen het horn onregverdig behan del.
(d) Die leerlinge het 'n geskenk ann die onderwyser gepresenteer.
(e) Leen stap v<lOrt.
(f) Leen het voor geloop.
6. Vorm afgeleide woorde van die volgende grondwoorde en gebruik hnlle in sinne: vrind, veili!J,
regverdig, wet, neem.
Juta se Afrikaanse Verhaaltjes, bevat 45 stories vir gebruik in die
Stelonderwijs. Prys 1 /6.
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1. J,pes:
'n Gesprek.

,,J y is mos vroeg tuis, Lenie; wanneer het
julle skool dan gesluit?"
,,Ons skool het ook maar gister gesluit, Annie;
maar kosleerlinge wat ver woon kry altyd verlof
om vroeer huis-toe te gaan; of liewer, die spoorwegmense reel dit so, dat die skooltreine altyd
'n dag of twee voor die sluiting van die skole
vertrek.''
,,Een hoe lyk dit nou; hou jy baie van die holand? J y wou mos so graag soon toe gaan."
,,0 ja, dis baie mooier en aangenamer daar
as in die onclerveld. Ek hou t.og so baie van die
groen borne, die blou lwrge en cl ie pragi,ige
wi ngerds."
,,En die nat wintermaande?"
2. Gaan voort met hierdie gesprek van I,enie
Annie.

en

3. Beskrywe kortliks hoe die Karo of die Kaapse
Skiereilund lyk.
4. '.l'wee meisies moet 'n piekniek reel vir Uniedag.
Skrywe hulle gesprek neer.

5. Skrywe sinne met: koshuise, reeling, sneltrein,
wynstok, bergagtig, groente, groenigheid.

G. Ons se: vroeg, vroeer, vroegste wanneer ons vergelykings maak. Skrywe die trappe van vergelyking van moeg, hoog, leeg.
Die trappe van laag is laer en laagste, van
mooi, mooier en mo01"ste.
Skrywe die trappe
van traag, rooi.
7. Wat is die teenoorgestelcle van sli1iting, graag,
soontoe, 'l.'roeg, ver, altyd? Skrywe sinne met
die woorde wat jy kry.
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1. Lers:

?
Mnr. Kriek wa8 iemand wat baie goed kon
raai. Eendag laat die koning hom roep en se
toe vir horn: ,,More moet jy vir my kom se wat
in hienlie skottel is." Die volgende dag was
M111'. Kriek uet Prg in die nood; hy het geraai
en genwi, nurnr dit "·ns altyd mis. Kaderhan1l
se hy: ,,Anne Kriek is in die hande." Die
kouiug stop ham toe dadelik 'n som geld in die
hantl : duar was 'n kriek in <lie skottel.
2. Diuk 'n gepaste opskrif uit vir hierdie verhaaltjie.
:{. Mnr. Kriek se woorde was duhbelsinnig. Wat het
hy bedoel? Hoe het die koning die woorde verRtaan? \Vaarnm dink jy het die koning die
woo rd e verkeerd verstaan.
4. Skrywe hierdie storie neer in

JOU

ere bewoonling.

5. Vertel die siorie soos Mnr. Kriek dit aan sy vrou
vertel het, toe hy die aand tuis kom.

G. Yerklaar die volgende uitdrukkings : (a) Die dief is in die hande.
(li) Die man het eindelik raak geraai.
(r·) DiP gevangene lyk baie in die noorl.
(d) N ood leer bid.
7. Yann ufgeleide woorde van ram, koning, hand,
da,q.

Gehruik <lie ufgPleide

woorc1~

i11 sinne.

8. \V::it iR die teenoorgesielde van: die volgende dag,
dadelilc; mak _qeraai; K1·ieli- is vry.
Gee 'n kort beskrywing van 'n kriek, en verh'l
wat jy -..veet van die lewenswyse van die diertjie.

I. Le1-s:
Dom Jan en sy Oubaas.

(I.)
])om Jan was 'n ou kaffir wat by 'n ryk man
i11' diens was en in die kombuis gewerk l1et. Met
Kersmis bet hy 'n paar ganse gekook vir dio
rniddagmaal. .Muar toe hy die ganse opskep
breek liy eers een bout a£ van elkeen. Aan tafel
het die oubaas hum baie geskaam our die a£houtganse, en toe die mense weg was wou hy vir Jan
'n pak gee. Maar die ou jong si.aan daarop <lat
'n gans net een bout het, en neem sy baas na
die dam. 'l'oe hulle bv <lie dam kom, staan al
die ganse op een been.· Die ouhaas maak toe 'n
geraas en die ganse hol weg op twee bene. 'l'oe
se Dom Jan: ,,Maar waarum het Ouhaas dan
nie aan ta:fel ook so 'n geraas gemaak nie?''
2. Waar
"\Vat
Wat
Wat

het
het
het
was

Dom Jan gewNk?
hy met die gekookte ganse gemaak?
by die dam gebeur?
Dom Jan se laasi.e antwoord?

3. 8krywe die storie neer in jou eie wounle.
4. Gebruik in sinne: aan tafel; up kantoor; op skool;
op straat; op Caledon; 1·n .T ohanesbnrg.
5. Maak samegestelde woorde van die volgende .
woorde: Kersmis, tafel, dam, lwffir, gans, twee.
Skrywe sinne met die woorde.

G. Vorm afgeleide woorde van diens, slwam, mens,
raas.

Skrywe sinne met die woorde.

7. Yerklaar : -

(a) Lee vai.e maak groot geram;.
(b) Koos is in die staatsdiens.
(c) 'n Groot leer is dadelik op die been gehring.
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1. Lees:
Dom Jan en sy Oubaas.

(II.)
Dom Jan het die volgende dug ander wer.K
gekry. Hy moes na die rytuie kyk en die perde
versorg. Sy oubas gee hom 'n blik teer en se
hy moet die kapkar smeer. Dit het nie lank
geduur nie 0£ Jan kom vra nog 'n blik teer.
,,Die kar is so groat, Oubaas," se Jan, ,,die blik
is al leeg, en ek het nog net die sitplek gesmeer."

2. Vertel die twede mistrap van Dom Jan.
3. Skrywe die verhaaltjie neer soos die oubaas dit
aan 'n vrind sou vertel.

4. Skrywe sinne met: 'n blik teer, 'n teerbl-ik; 'n
ka71kar, 'n kar-kap; 'n oliclamp, lampolie.

5. Let op hierdie sinne: Die ta£el is lank; ek het
lank gew:ag; dit is 'n lang ta£el. Skrywe soortgelyke :mme met huog en hoe, breed en brcii;
laag en lae, wyd en wye.

6. Skrywe sinne wut die teenoorgeHtelde betekenis het
van die volgende :
(a)
(b)
(c)
(d)

Jan het die volgendc dag gewPrk.
Dit sal baie lank duur.
Die huis is lce,q.
Dit is 'n aizder perd.

7. \T erklaur ·hierdie l1itdrukkings:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Die vergadflring was kort van duur.
Ons het 'n langdurige reis gebad.
\Vaar is jy teenswoor<lig werksaam.
Die kar mo et n og 'n smeersel ver£ kry.
Jy lyk baie besorg oor die toekoms.
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1. Lees:

Lenteliefde.
Al die veld is vrolik,
Al die voeltjies sing,
Al die kriekies kriek !Jaarbuite,
Elke sprinkaan spring.
Al die koggelmannetjies
Kom om fees te vier ;
Hier galop 'n goggatjie,
Daarso clans 'n mier.
Sel£s die vissies spartel
Teen die kaffirkuil;
In die groot ou eikeboom
Droom '11 oupa-uil.
(0. L.
2. Verlel noukeurig oor
versie se.

wa t die

LEIPOLDT.)

di gt er m elke

3. Skrywe die inhoud van die drie versies neer m
jou eie woorde.
4. Skrywe sinne met die verkleinwoorde van: (a) 1Joel, sprinkaan, gogga, m1'er, kuil, uil.
(b) boorn, droom.
(c) dans, kriek, vis, fees.

5. Vorm samegeslelde woorde van die volgende
woorde: lente-, sumer-, herfs-, winter-, fees-,
veld-, dans-, vis-. Gehruik die samegestelde
woorde in sinne.
6. Y ertel wat jy self gesien het o-f wat jy gelees het
van sprinkane.

7. Skrywe wat jy weet van die lrwenswyse van

'11

uil.

8. Beskrywe een van die antler diertjies wat in bostaande versies genoem word.
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1. Lees:

Jakkals en die Lam.
J ukkals onimoet eernlag 'n lam wat ufgedw:wl
het vau die trop.
Hy won nie somar die lam
vernlind nie, maar wou hom self lnat erken dat
hy die volste reg het om horn op te eet. ., .Ty
het my mos verlede jaar beledig." se .Takkals.
, , Dit kan nie waar wees nie," antwoorcl die lam
met 'n hees ~temmetjie, " want ek was toe nog
nie gebore nie." ,, Nou ja," se Jaklrnls weer,
,, jy eet clarem my gras op." ,, Nee," antwoord
die lam, ,, ek eet nog nie gras nie." ,, l\faar
jy drink darem m.y water," vervolg Jakkals.
,, JJit ook nie," was d.ie antwoord, ,, want my ma
se melk is ook my drinkwater." ,, Nou ja," se
J akkals, ,, jy sou dit darem gedrink het, as jy
ouer was; daarom sal ek jou maar onskadelik
stel."

2. Gee hierdie storie weer soos J akkals horn sou vertel
het aan sy vrinde.

:L In partv J akkah:-stories i<s J akka1s aan die kortste
ent, ;Jieteenstaande sy sluheid.
Gebruik die
volgende wnorde om so'n storie te maak : Lammetjie . . . r1ak . . . .Jakkals . . . kyk op . .
word uitgelag ... ,, kereltjie ... nie jy nie . . .
maar . . . waarop . . . staan."
4. l\faak sinne met: darem, daurom, erken, beken,
ontken, herken, slcadeli!.:, skadeloos, vervolg,
gevolg.
5. Verk1aur hierdie srnne:-(a) Die spreker dwaal af van sy 011derwerp.
(b) Mag is reg.
(c) Na ek horn vertel het ·wat hy moes doen, het
hy geen gras onder sy voete laat groei nie.
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1. Lees:
M_eneer Korporaaltjie.

In die tyd Yan die Amerikaanse VryheidRoorlog moes '1~ korpuraal met 'n paar man "eendag ·n
Rwaar balk verskuiwo. Die balk was te swaar vir
die soldate, en die korporaal was te hoogmoedig
om 11a11cl hy te sit; hy gee maar net hevele .
.Meteens kom daar 'n offisier aangery. ,, En toe,'
se hy vir die korporaal, ,,waarom help jy dan
nie die soldate nie? '' ,, Weet jy dan nie dat ek
korporaal is nie:'" was dio antwoorcl·. ,,0 so,"
se die offi8ier, terwyl hy afklim.
Hy help toe
die soldate en die balk word verskuiwe. ,, Goeie
dag, Meneer Korporaaltjie," se hv toe, ·,,as jy
nou weer hulp nodig het by sulke werk, laat
maar net die Kommandant-Generaal roep; ek "al
altycl graag kom help.''
2. Wat bet die offisier gese?
Wat was die antwoord van die korporaal ~
Wat het die offisier toe gedoen?
Wat was sy laaRte woorde aun die korporaal?
3. Skrywe die verhaaltjie neer in jou eie bewoording.
4. Let op hierdie sinne: (a) Die· soldate verskuiwe
die balk, (b) Die balk ·wonl deur die soldate verskui>ve. Die eerste is in die Bedrywende rorm,
0rndat die Onderwerp (die soldate) die werking
verri,q; die twe<le staan in die Lydfmde Vor111,
om<lat clie Onderwerp (die balk) die werking
ondergaan. Bring die volgende snrne oor in die
.1. ydende Vorm : - (a) Die offi11ier en die soldate lig die balk op.

(b) Die korporaal help nie die soldate nie.
(c) Ses man vernkuiwe die swaar i;tnk hout.

5. Skrywe Rinne met: verskuiwing, hoo,qwoed, he1·t'l,
werktuig, uehulpsaam, ryperd, ryt11ig.

1. Lem::

Sy eerste Leeu.

vVyle President Kruger het sy eersle leeu in
1809 geskiet, toe hy veertien jaar oud was. Die
osse hel langs Uenosterrivier in die Vrystaat
gewei. Gedurende die nag het daar een weggeraak, en die volgende dag was 'n klompie perdruiters vroeg op pad om die die£ te soek. Gougou het hulle sy spoor ontdek: dit was 'n leeu.
Na 'n paar nur kom hulle by 'n grout bus. Voor
iemand· nog iets gewaar kom die leeu te voorskyn.
Die ruiters ~pring a£ van hulle perde, en
Paultjie se werk was -0m die perde vas te hou.
Hiervoor was daar egter nie tyd nie, want die
leeu kom reguit na horn toe. Ily hou toe daclelik
sy geweer op die leeu gerig. 'l'oe die leeu spring
trek Paultjie los, en tre£ hom gelukkig cloclelik.
Binne enkele tree van horn val die clier neer.
Dit was Paul Kruger se eerste leeu, maar nie
sy laaste nie.
2. Vertel hoe Paulljie sy eerste leeu geskiet het, en skrywe clan uie verhaal netjies neer.
3. Gee die geheurde weer soos Paultjie clit aan sy
ma sou vertel het.
4. Let op die volgencle uitdrukkings en gebruik hulle
in sinne: gou-gou; fluit-fluit; skelm-sl{elm;
speel-speel, kort-kort.
5. Verklaar: (a) Ek het iets in die hos gewaar.
(b) Alle oe was op die clier gerig.
(c) Die dier was doclelik getre£.
6. Gebruik in Rinne: rlood, doodse, dodelik; siek,
siekerig, sielclik; vroeg, vroe,qtydig; t;yd1"g; tyde-

lik.

'n Gesprek.

,,Wel Jan, waar was jy al die tyd? Het jy
'n lekker vakansie gehad? "
,,Nee jong, ek bet dit hierdie keer baie ongelukkig getref. Daar was siekte in ons hu~s byna
al die tyd; eers was Ma ernstig siek, en toe sy
gesond word, het my twee susters weer ingeval.
Hoe he.t di t met jou gegaan op Pretoria? "
,,Baie aangenaam; ek wens ek kan weer 'n
vakansie daar gaan deurbring. In die stad self
is heelwat moois te sien, en ek het ook 'n tydjie
gekuier op twee pragtige plase."
,,J y's dus nie bly om ~eer terug te wees op
skool nie? "
1 ,Byna nie, maar hoe sal 'n mens nou maak."
2. Gaan voort met hi er die gesprek van die twee
seuns.
3. Jy ontmoet 'n nee£ van jou wat op 'n antler dorp
skoolgaan en wat jy twee jaar laas gesien het.
Skrywe julle gesprp,k neer.
4. Vertel 'n gesprek van twee mense wat jy gehoor
het.
5. Skrywe vraende sinne met: gesond, ongeluk, ernstigheid,
boerplaas, kuiergaste, skoonsuster,
blydskap, stiefbroer, dcurbringer, skooltuin,
pragstuk.
(Voorbeeld: Is jou suster nog nie
gesond nie?)
6. Vertel wat jy gehoor 0£ gesien het van Pretoria.
7. Tydjie is die verkleinwoord van tyd. Skrywe
die verkleinwoorde van stad, plaat, skoot, bad,.
perd, bard.
Die verkleinwoord van pad is paadjie en van
blad blaadji"e. Skrywe sinne met hierdie twee.-

20

l. Lees:

'n Briefie.*
Merweville,
5 Junie 1922.
Liefste Mammie,
Ons het maar vanmiddag hier op die dorp
aangekom; maar ek skrywe somar dadelik, omdat daar nie gou weer geleentheid sal wees om
'n brief uit te stuur nie. Ek <link ek sal baie
lekker hi er op die dorp kuier. Lena se ma en
susters is aangename mense; ek het nog nie
sulke vrindelike mense ontmoet nie.
More-aand word die nuwe saal ingewye met
'n groot konsert. Ons gaan natuurlik almal.
Dan sal ek later vir Mammie alles daaromtrent
skrywe.
Groete aan Pappie en Boeta, en soentjies vir
Baba.
Maria.
2. 8krywe hierdie briefie van Maria in jou eie bewoording. Skrywe die adres ook voluit, soos jy
<lit op 'n koevert sal doen.
3. Skrywe 'n antwoord op Maria se briefie.
4. Veronderstel dat jou pa 'n week 0£ twee van huis
i:;, en skrywe 'n brief aan horn, waarin jy vertel hoe dit tuis gaan. Rkrywe ook die arlres voluit, soos dit op die koevert hoort.
5. 'n Nuwe skool 0£ 'n nuwe kerk iR oniangs by julle
ingewye. Skrywe 'n brief aan jou oom of tante,
waarin jy die geheurtenis noukeurig vertel.
6. Gebruik die volgende woorde in sinne: aankoms,
vrinddiX:heid, m·wydin,q, onaanr;enaamhe1'd.
7. Wat is die verskil tussen sale en saak
* Skryfblokpapier hC'hoort gehruik

te word vir hierdie oefeninge.
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'n Drukkery.

2.

3.
4.

5.

Verlede t:-later<lag het ons onderwyser vir ons na
<lie stud geneem um 'n groot c1rukkery le besoek.
Die voorman het ons eers na die derde verdieping
vau die gebou geneem. Daar het ons die lieno's
gesien; <lit is masiene waarmee die letters geset
word. Toe het hy ons <lie vorms gewys waarin die
letters geplaas wcml. Daarna het ons 'n dru kpers
aan die werk gesien, wat groot bladsye <lruk hyna
net so vinnig sous jy kan tel. So'n bla<lsy bevat
omtrent sestien bladsye vnn 'n gewone skoolboek.
Die voorman het ons ook die groot rotasie-pers
gewys, wat duisende ko'erante in 'n uur druk.
Hierdie masien is 'n reusagtige ding; hy word
in die more aan die werk gesit tussen drieuur en
sesuur.
\Vaarheen het julle verlede Saterdag gegaan?
Wat wou julle in die stad gaan dof>n?
Wat was daar op die derde verdieping?
W aarin word <lie letters gesit?
Wat het julle ook nog gesien?
\Varn1en werk die rota>iie-pers?
Skrywe kortliks neer wat julle in die drukkery gesien het.
V erklaar : (a) Rk hf>t gist er by drie huisgesinne besoek afgele.
(lJ) Op <lie ~poorwegstasie heers groot
drnkte.
(c) Die .barometer wys die drukking van
die lug aan.
(d) Wie is die voorman van die lienosetters?
(e) Daar i.I' die voerman van die <lorsmasrnn.
(/) J y het my 'n reusetaak opgele.
"(,g) Daardie hoed is pets van kleur.
Skrywe sinne met: drulcker, 'Uercliep, '/:Orme, letterlik, boumeester, opbou, i:ersoek, besoeking.
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l. Lees:

'n Brief.*
Vredendal,
Van Rhynsdorp,
3 Maart 1922.
Beste Koos,
Dis nog maar clrie weke dat jy weg is van die
plaas, en dit v9el vir my soos 'n jaar. Dit verveel my nou baie hier, want soos jy weet, het ek
geen maters nie. .As jy skrywe van die pret wat
julle dorpseuns het, dan wens ek clarem ook dat
ek daar kan wees.
Kyk, oor twee weke gaan Pa dorp-toe, en hy het
gese ek kan saamgaan. Dan sal ek jou natuurlik
sien. Ek sal ook die drie"boeke saamneem wat jy
hier vergeet het. Ek hoop ek sal dan ook 'n kans
kry om julle ,,Pathescope" te sien, waarvan jy so
baie skrywe.
Non ja, tot weersiens.
Jou neef Hendrik.
2. Skrywe Koos se brie£ wat Hendrik hier beantwoord.
3. Skrywe die name en adresse voluit soos dit op die
koeverte hoort.
4. Skrywe 'n brie£ aan 'n vrind 0£ vrindin, waarin jy
een en ander van jou skoollewe meedeel.
5. Maak a£geleide woorde van die volgende deur middel van agtervoegsels: ver·veel, pret, 'l!ergeet, jam',
weelc. Gebruik die afgeleide woorde in sinne.
6. Skrywe sinne met: stad-toe, na die stad toe, tuintoe, na die tuin toe, lcraal-toe, na die l(raal toe.
7. ·Die meervoud van maat is maters (vrinde) en mate
(waarmee gemeet word). Skrywe die meervoudsvorme van die volgende woorde, en verklaar die
betekenis van die vorme deur middel van sinne:
las, .~kof, rug, saal, blad.
8. Wat is die verskil in betekenis tui:;sen darem en
daarom, wens en ve_rlang, weg en afwesig.
9. Vertel een en antler van 'n rolprent wat jy ges1en
het.
"' Skryfblokpapier word g~b~ik -Vir-~.lle brie~~-
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1. Lees:
Swawelliedjie.

2.

3,
4.
5.

G.

(I.)
Ons het gevlug
vir die winterkou
om in warmer lug
ons nessie te bou,
hoog onde! die da~rand
se skaduwee,
ons twee.
Ons huisie sal wees
van korreltjies klei
en binnekant sal ons
'n verebed sprei.
W aarom het die twee swa:weltjies gevlug?
Waar wil hulle 'n nessie bou?
Waarvan sal hulle 'n nessie bou?
Wat sal hulle in die nessie sit.
Skrywe in jou eie wo_orde wat die swaweltjies se.
Vertel hoe die veld by julle lyk in die somer, en ook
in die winter.
Verklaar hierdie sinne:
(a) Baie vlugtelinge het oor die grens getrek, toe
die oorlog uitbreek.
( b) Die Boland kry winterreens, die Onderveld
somerreens.
(c) Die goe~e nu us het baie vinnig deur die <lorp
versprei.
Skrywe sinne met: ·rante, rande, lwu, koud, skade,
slcaduwee, wed·uwee.

7. Skry,ve Rinne met die teenoorgestelde van: winter-

lwue, 'Warmer, opbou, hoer, binnelwnt.
8. Skrywe oor in die ly<lende vorm:
(a) Die voeltjies bou 'n nessie.
(b) T\vee swaweltjies het 'n nessie gebou.
(u) Die cliertjies sprei 'n verebe<l in die nessie.
(rl) ,Hulle sal 'n sagte verebed sprei.
9. Skrywe die meervoud van: (a) nag, kis, hg;
(b) winter, huisie, nessie.
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1.

r~ees:

Swawelliedjie.

(II.)
Up 'n dag van sonskyn
sal jong swaweltjies vlieg
uit donsewieg,
om mee te gaan
as ons trek hiervan<laan
oor hos en boom,
oor land en see,
want ons lewe is een
lang somerdroom
van nessie bou
en vlug vir <lie kou.
(D. F. Malh~rbe).
2. \Vannee!' sal die klein swaweltjies nit die nes vlie?
~Wat sal hulle dan cloen?
"\Vaarheen ti-ek die voels dan weer?
Wat doen die swaweltjies dus hulle heel lewe lank?
3. Skry>ve neer in jou eie woorde wat die swaweltjies
in die twede versie se.
4. Skrywe sinne met: donsies, wiegliedjie, voortrekker,
landgenoot, seereis, lewensbaan.
5. Maak afgeleide woor(le van die volgende deur middel van agtervoegsels: son, bos, Zang, kou, droom.
Gebruik die afgeleide woorde in sinne.
6. Gebruik in sinne: jong, jonk; Zang, lank; ou, oud;
wye, wyd; goeie, goed; lee, leeg; droe, droog.
7. Die meervoud van see is see. Soek nog meer eenlettergrepigp, woorde wat op -ee uitgaan, en
gebruik hulle meervoudsvorme in sinne.
8. Rkrywe neer in 'n paar sinne wat die digter ons van
die swaweltjies vertel in die twee versies.
9. Vertel wat JY nog meer weet van hierdie soort
'loeltjie.
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1. J,ees:
Nie so erg jammer nie.

Keiser Leopold II was baie musikaal. Hy kon
veral die fluit goed speel.
,,Dit is tug jammer," ·se een van sy howelinge
eenllag, ,,dat U Majesteit nie musikant geword
het nie."
,,Nee wat," antwourll <lie Keiser,· ,,dis nie so
erg jamrner nie; ek is mPt my teenwoordige betrekking ook tevrede."
2.

·wat hei

die howeling aan die kei~er gese?
\Vat was die keiser se ::rntwoord?

3. Yertel hierdie storie nogeens oor.
4. Skrywe dit nPer soos die howeling dit aan ieman<l
sou vertel.
5. Die vroulik van keiser is keiserin. Skrywe sinne
met die vroulike vorme van koning, slaaf, vrind,
graaf, held, jood.
6. Die meervoud van hvf is howe. Skrywe sinne met
die meervoud van din:j, lcloof, wolf, werf, erf,
lm'ef.
7. Verklaar: (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
8,

S~rywe

Alles is teenswoor<lig duur.
Ek was nie gister teenwoordig nie.
Wat is jou teenwoordig nering?
Jy is my nog 'n antwoord skuldig.
Daar is nog geen tevredenheid onder
die volk nie.

vrae waarop tlie volgPnde siune antwoonle

lS:-

(a)
( b)
(c)
(d)

Die keiser kon veral die fluit goe<l speel.
Ek iA 1.evrede met my betrekking.
Die keiser het da<lelik geantwoord.
Die howeling het geRfi, dat die kPiser mutiikaut
moes geword het.
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1. Lees:

Toririgbal.
Die toring is 'n besemstok omtrent drie duim
diep in.die grond geplant; die bal kan 'n voetbal
of 'n groot lapbal wees. Die sµelers staan in 'n
kring om die toring. Die kaptein kies iemand uit
om die toring te verde<lig, en die een gaan staan
by die taring. Die spelers skop nou <lie bal na die
taring, en proheer om dit om te skop. Die veruediger keer die bnl met sy voete of met sy lyf.
Die een wat die toring omskop word weer verdediger. As die verdedigPr self sy toring omskop of omslump, st.el die kaptein 'n ander verdediger aan.
2. \Vatter soort bal word gebruik?
Wat is die toring?
·W i e kies die eerste verdediger?
Wat moet die verdedige1' doen?
3. Vertel noukeurig hoe 'n mens Toringbal speel.
4. Beskrywe enige antler speletjie, wat met 'n bal gespeel word.
5. Die verkleinwoord van taring is torinlcie. Skrywe
sinne met die verkleinwoord van doring, ketting,
paling, ro.tting, rekening, beloning, sendeling.
Die verkleinwoord van kring is kringetjie en
van gesang, gesangetjie. Soek nog meer woorde
met 'n beklemtoonde lettergreep op -ng, en skrywe
sinne met hulle verkleinwoorde.
6. Maak afgeleide woorde van die volgende deur middel van agtervoegsels: speel, skop, lyf, diep,
g1·ond, groot.
7. Skrywe sinne met die volgende woorde: voorspelers,
wagtoring, verdediging, ·i:oetstidc, lyfwag, huislcring, ·verlciesing.
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1. Lees:
Jakkals en Bobbejaan.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Bendag op 'n vergadering van diere het Bobbejaau Ro mooi gedans, dat die <liere horn tot koning
kies. J akkals was baie boos en jaloers, en besluit
om vir Bobbejaan 'n poets te bak. Hy wis van
'n slagyster wat Boer gestel het, en lei toe vir
Bobbejaan daarnatoe.
,,Daardie siuk vleis," se
J akkalR, ,,het ek ontdek; muar ek het dit bewaar
vir jou, ons koning; neem dit <lus." Bobbejaan
ruik geen lont nie, en toe hy die vleis yat, slaan
die slagyster horn vas. ,,J y het my moedswillig
in hierdie val gelei," se hy op 'n klaen<le toOll.
,,0 arme Bobbejaan," antwoord Jakkals, ,,en jy
wil. met so min verstand, koning wees van die
1liere ! "
\Vat het op <lie vergadering van diere gebeur?
Wat het J akkals toe gedoen?
\Vat het met Bobhejaan geheur?
Wat het hy vir J akkals gese?
\Vat was Jakkals se antwoord aan Bobbejaan?
Skrywe hieNlie verhaaltjie neer in jou eie woorde.
Dee\ die verhaal mee (a) soos Jakkals dit sou vertel;
(b) soos Bobbejaan <lit sou vertel.
Verklaar: (a) Bo~bejaan het geen onraa<l gemerk
nie.
(lJ) J akkals het horn in die val gelei.
( c) J akkals het vir Bobbejaan lelik in
die nek gekyk.
(d) Jakkals het <lit met opset gedoen.
Skrywe vrae waarop hierdie sinne antwoorde is:
(a) J akhalR lei hom toe n a 'n slagyster.
( b) Boer hei die slagyster gestel.
(c) Bobbejaan het vir Jakkals van bedrog beskuldii;,'.
(d) .Takkals se toe dai Bobbejaan te dom is om
koning te wees.
Skrywe sinne met: ruik, reulc; lei, ly·, lui; stul•,
stik; diere, dure.
vVat is die onderskeid tussen ontdek en 11itvind, 'n
arm man en 'n arme man.
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1. Lees:
Aap as Regter.

·wolf het eendag vir J akkals van Jiefstal beskuldig. Die twee het lank oor die saak gestry;
maar J akkals hou vol dat dit sy eie kombers is,
terwyl W 01£ Jit bevestig dat hy dieselfde kom be~s
verloor het. Aap onderneem toe om die saak mt
te wys. Na albei hulle kante bepleit het, se Aap :
,,Ek dink nie dat jy, Wolf, ooit daardie komhers
Yerloor het nie, en ek glo vas dat jy, Jakkals,
rlaardie kombers gesteel het. ''
2. W aarvan het W oH vir J akkals beskuldig?
vVat was J akkals se antwoord?
Wie moes <lie saak uitwys?
'Vat het Aap te kenne gegee met sy uitspraak?

3. VNtel die storie nogeeus oor? Deel dit ook mee soos
A::ip <lit sou vertel.
4. Skrywe die verhaaltjif' neer soos J aklrnls dit sou vertel

5. Verklaar: (a) J akkals staan bes1rnldig van diefstal.
(b) Wolf bring die beskuldiging teen
Jakkals in.
(a) Aap se toe da t J akkals se verdediging
swak is.
(d) Wolf het ook nie gelyk gekry nie.
(e) J akkals het volgehou dat die kombers sy eiendom was.
(/) Wolf h et .J akkals se bewering betwis.
(g) Die twee het voor die regbank verskyu.

6. Skrywe sinne met die tPenoorgestelde van : lievestig,
bcTestigend, verlie.~, ooit, 'Vol, vas.
Juta se Afrikaaue Verhaaltjies lwvat 0·1rspronklike en intcressante
~torie~. PryH 1/6,

29
1. Lees:

Woltemade.
Dis die naam van die groot man. Die nnwe
begraafplase van Raapstad heet na hom.
Elke
reisiger wat in die trein daar verbystoom, sien die
naam en <link aan wat claar digby gebeur het.
Vir 'n kind wat van dapper dade hou, is die
storie van Woltemade tog alte mooi. Vir so 'n
kind sal die sandvlakte by die Raap altoos van die
groot held vertel. As hy in die trein verby die
begraafplase ry, fluister die wind in sy oor van
W oltemade en sy perd.
(Uit ]{ykies vir K1'nders: N"ico Hofmeyr.)

2. Na wie heet die begraafplase van Raapstad?
Wat sien die reisigers wa t daar ver byry?
W aaraan laat die sandvlakte by die Raap ons
<link?

3. Vertel die heldedaad van Woltemade, soos jy <lit in
die geskiedenis geleer het.

4. Beskywe die gebeurtenis soos een van <lie skipbreukelinge wat Woltemade gered het dit sou vertel
het.
5. Skrywe sinne met: nuut, nuwe, nuus, plase, pleklce,
gedagte, dapperheid, kinderlik, kinderagtig.
6. Die vroulike vorm van held is heldin. Soek meer
woorde waarvan die vroulike vorm op -in eindig,
en gebruik daardie vorme in sinne.
7. Verklaar: (a) Jan is vandag weer perdfris.

(b) Dit was donker maar ons was ahrnll
perdgerus.
(c) Diardie man is somar 'n windmaker.
(d) "'vVoorde wek, maar dade trek.
(e) Mooi vergaan, maar deug bly staan.
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1. Lees:

Die Beer se Raad.

2.

3.
4.
5.

Twee reisigers ontmoel eendag skielik 'n beer
op pad. Ren van hulle vlug gou in 'n boom en
kruip agter die takke weg. Die under een sie11
geen uitkoms nie, en val plat neer. Hy maak toe
0£ hy dood is. Die beer het horn beruik, maar
<lag <lat hy dood was en laat horn toe staan. 'l'oe
die beer weg was, kom die ander man uit die boom
en vra: ,,Wat het die beer in jou oor gefluister?"
,,O," was die antwoord, ,,hy het my goeie raad
gegee: reis nooit met 'n vrind wat jou in die
steek laat as daar geyaar is nie."
Wat het die reisigers ontmoet?
Wat het die een toe gedoen?
Wat het die antler gedoen?
\Vat het die wegkruiper gevra, toe die beer weg
was?
Wat was sy maat se antwoord?
V ertel die verhaaltj ie in j ou eie bewoordi ng.
.Skrywe die storie neer soos die reisiger horn HOU
vertel wat nie kon ontvh1g nie.
Skryw_e vrae waarop die volgende sinne aniwoorcle
IS:

(a) Die reisiger ·het plat op die grond gaan le.
(b) Die beer het gedink dat die man <lood is.
(c) Die bangbroek het in die boom gevlug.
(d) Die beer het my goeie raad gegee.
6. Verklaar:
(a) Daar dreig 'n groat gevaar vir die land.
(b) Die twee persone was reisgenote.
(c) Die een het sy maat in die steek gelaat.
(d) Die stakers vervolg alle onderkruipers.
(e) Die gevangene het na twee dae ontvlug.
(I) As die nood hoog is, is die uitkoms naby.
7. Skrywe sinne met: kyk, bekyk; smeer, besmeer;
arbei,

bearbei;

werk,

antwoord, beantwoord.

bewerk;

ha al, . bP;haa!,
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1. Lees:
?
In Argentina het Vassie 'n oulike manier om
van sy vlooie onlslae te raak. Hy gaan na die
naaste skaapkraal en steel 'n pluisie wol van een
van die skape. Dan hardloop hy met die wol in
sy bek na die naaste dam water. As hy by die
water kom, draai hy hom _om en gaan ag~erstevoor
in. Net soos sy stert in die water kom vlug die
vlooie na vorentoe, en so gaan hy al dieper in.
Die vlooie vlug weg •van die water, totdat almal
op sy kop sit. N ou trek Vassie ook sy kop stadi~
onder die water. Einclelik is net sy neus en die
stukkie wol bo die water. Sodra hy voel <lat a~
die vlooie op die wol geklim het, duik hy weg en
kom skoon uit die water.
~. Dink 'n gepaste opskri£ uit vir hierdie slorie, en
vertel hom noukeurig oor.
3. Skrywe die verhaaltjie neer soos Vassie dit self sou
vertel.
4. 8kryw~ vrae waarop die volgende sinne antwuorde
IS:

(a) Vassie steel 'n pluisie wol in die skaapkraal.
( b) Hy gaan agterstevoor in die water.

(c) N aderhand is al die v looie op sy kop.
(d) '\s al die vlooie op die wol sit, trek 11y sy kop

5.

G.
7.

8.

In.
(e) Argentina is in Suid-Ameriku.
Verklaar:
(a) Jy moet probeer om van daardie maat ontslae
raak.
( b) J y is altyd agterstevoor.
(c) Bk laat niemand op my kop sit nie.
(d) Toe die swaar werk kom, trek hy kop uit.
(e) Hy sal j ou deur die neus laa t betaal.
(f) Daardie leerling het 'n goeie kop.
.Skrywe sinne met: duikboot, wolboere, watervoor,
stmnpneus, waterslang.
Vorm a£geleide woorde van clie volgende deur
'middel van voor- 0£ agtervoegsels: kop, vli.tg,
trek, skoon, manier, draai, duik. Skrywe sinne
met die a£geleide woorde.
\Vat is die teenoorgestelde van vorentoe, naaste,
stad1:,q, bo, d1'eper, almal.
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1. Lees:
Die ou Kaapnaars.

2.

~1.

4.
5.

G.
7.

8.

Die mense l1rt maar min geloop in <;lie Kaup.
Die perde en die slawe bring hulle waar hulle
moet wees. Om elfuur kom die mans smorens al
huis-toe vir 'n bittertjie. Sommige gaan na die
ldub om te rook en te gesels. Die vrouens ed
weer koek by hulle wyn of soetsopie, en lrnlle
gesels nog lekkerder. Hulle het ook goed geeet in
die dae. ,,Die goeie mense," se 'n Fransma11,
" eet van die more tot, <lie aand."
(Uit: Kylcies vir Kinders: N. Hofmeyr.)
Wat het die mense maar selde gedoen?
Hoe het hulle van die een plek na uie antler
gegaan?
Wat doen die mans om elfuur in die more?
Wat cloen die vrouens dan?
Wat het die Fransman ,van die Kaapnaars geR('\?
Vertel wat bier van die ou Kaapnaars gese word.
Skrywe sinne met gesels, praat, spreelc, preck,
mans, manne, man (meervoud), die, die, daardie.
As ons dinge vergelyk dan se ons lekker, lekkerder,
lekkerste. Skrywe die trappe van Vergelyki11g
van: swaar, helder, gaar, bitter, 'maer.
Vorm samegestelde woorde van huis, roolc, vrou,
1nens, aand, more, perde. Skrywe sinne met die
samegestelde woorde.
Vorm afgeleide woorde van die volgende deur middel van voor- of agtervoegsels : mens, vrou, huis,
:ook? gesels, eet. Gebruik die afgeleirle woor.ie
in s1nne.
Skrywe in die Lydende Vorm:
(a) Die slawe clra die mense rand.
( b) Die mans het tabak gel'Ook.
(c) Die mense sal lekker kos eet.
(d) Die vrouens drink tee om elfuur.
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l. l1ees:

'n Brief.*
Groenberg,
'\Vellington,
4 April 1921.
Liewe Broer,
. Ma se jy moet die volgende goed tog seker saamhring as jy Saterdag huiR-toe kom: 4 rolletjies wit gar~ (No. 40);
6 pond suiker;
t pond pypkaneel ;
1 klein blikemmertjie.
J.v kan alles maar agter op jou rywiel pak.
Gister was Mnr. van den Berg hier hy ons. Hy se
'fant Annie is nog maar baie siek. Ma en Pa gaan
albei vanclag nu Drievlei.
Dan sal ek alleen moet
huishou.
Groete van jou suRter
Betsie.
~.

3.
4.
5.
G.
7.

8.

8krywe <lie gesprek neer (a) tussen Betsie en haar
Ma, net voor hierdie briefie geskrywe is; (b) tussen Mnr. van cler Berg en Betsie se Pa die vorige
<lag.
.
Skrywe 'n briefie aan jou suRter, waarin jy haar
vra om sekere dinge vir .iou te koop en te stuur.
Skrywe die antwoord van jou Rust.er, waarin sy Fe
dat sy nie presies dieselfde goed kon kry nie, Pn
-vra or "Y mag ander dinge stuur wat sy opnoem.
Skrywe dan weer 'n antwoord op jou susler se brier.
Skrywe die name en a<lresse van al die briewe voluit, soos dit op die koeverte hoort.
Rkry,ve sinno met: sielL, .r;ielcerig, sielcl1:k; dood,
dood.~e, dodelilc.
As OUR Jinge vergelyk <lan se 0118 baie, rneer,
'meestP. Skrvwe ook die Trappe van Verge1yking
v:m (a) ,qocd, trf'inig, reel; (h) wit, Hein, siek,
groot, groen.

* Skryfblokpapier moet gebr~ik word in alle hriewe.
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De nut van Spinnekoppe.

Vir die mensdom is die spinnekop van nut
deurdat hy help om <lie vliee en muggies te
vang. In die blom- en groentetuine is die
spinnekop van baie groot nut, en moet dus us
'n vrind beskou word. Mense het al probeer 'Jill
die sy van spinnerak te gebruik; maar dit is
moeilik om te bewerk, en spinnekopsy is baie
duur.
Maar dit is tog waar dat hier en daa.r
met spinnekoppe geboer word net om hulle
spimierak.
(Uit Praatjies met die Kinders: Leipoldt.)
2. Waarom is spinnekoppe va:p. nut vir die mens?
Wat do en h ulle in ons tuine?
Waarom is spinnekopsy duur?
3. Skrywe neer wat hier ·van die spinnekop vertel
word.
4. Skrywe die meervoud van (a) vl1.eg, oog, weg;
(b) dag, vlag, slag.
5. Maak a:fgeleide woorde van die volgende deur
middel van voor- o:f agtervoegsels: nu.t, kop,
help, vrind, werk, gebruik, mens, vang.
Maak sinne met die a:fgeleide woorde.
6. Skrvwe sinne met die teenoorgestelde
vnnd, nut, moeilik, d·uur.

van:

7. Skrywe in die T1ydende V orm :
(a) Die spinnekoppe vang vliee.
(b) Ons saf die spinnekop as 'n vrind beskou.
(o) Mense het al spinnerak gebruik.
· (d) Spinnekopboere bewerk die spinnerak.
(e) Spinnekoppe help die mens.

1. Lees:
'n Buitedorpie.

I.
Koppiesvlei het 'n poskantoor, twee groot winkels, 'n hotel, drie kerke en 'n Hkool; <laar is nok
'n stai,ie naby die Jorp, so 'n myl van die markplein al. 'l'weemaal in die week kom daar 'a
passasierstrein verby. Die een se naam iH ,,Up,"
die ander se 1rnam is ,,Down," SP die stasiemeesler.
,,Up," wat vau die Laevelcl korn, passe-er Oi)
Vrydagmicldag, en clan is t1mper die heel dorp ou
die stasie; maar ,,Down'' kom in die nag verby,
en clan is daar net die ou bus van die hotel.

2. Watter geboue iR daar op KoppiesvleiP
Hoev~el paRRasicrstreine loop daar verby ~
Wat u; lrnlle name?
-\Vie is Vry<lagmiddag almal op die stmiie?
3. Gee kortliks weer wat hier van Koppiesvlei vertel
word.
4. Maak samegeRtelde woorde van: winkel, stnsic,
dorp, Saterdag, hotel, mark. .Skrywe :,;inne rn0t
die samegestelde woorde.
i),

Skrywe Rinne met: in di'p, slwul, oz1 "skool;
lwntoor, op la11nfoor, op ?1llJJ lcantoor.

1'n

Ii. Skrywe sinne met die meervoudsvorm~ van:

die
ln1s,

hotel, offisier, luitenant.

7. Wat is L1ie teenoorgesteldH van : Laei•cld, heeltemal, lunn, nag, naby.

8. Beskrywe kortliks hoe julle skool of j ulle kerk
lyk.
9 Vertel iets van jou laaste besoek aan 'n spoorwegstasie.
Stories om leeslus aan to kweek. Juta se Alrikaan1e VerhaJltjies,
Prijs 1 /6.
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1. Lees:

'n Buitedorpie.
(II.)
Dit was 'n warm dag. 'n Mens kon die hitte
sien tril op die groot markplein voor die hotel.
Daar staan net een ossewa met twaal:f osse; party
le en herkou e11 antler Rtnan e11 skud hulle koppe,
en swaai hulle sterte om die vliee weg ie ja.
Daar is niks arnlers op die wa as 'n ou bokscil en
'u paar pampoene nie.
Die straat is leeg.
'11 Klompie kinders wat anders om <lie tyd op die
mark speel, het skuiling gesoek in die skaduwee
van die groot kerk.
( U it Oom Prikkie en

ll'/l(le1·

Sketse: Lnb.)

2. Wat staan daar op die markplein?
Wat maak die osse?
Wat is daar op die wa?
Waar is die kinders wat gewoonlik daar speel?
;3, Gee 'n beskrywing in jou eie woorde van daardie
warm dag op die buitedorpie.

4. JJet op die voorvoegsel van die woord herkou. Soek
meer woorde met dieselfde voorvoegsel en gebruik
hulle in sinne.
iJ. Rkrvwe sinne met: staan en eet; sit en lees; loop
e,,;, lag; le en praat.

6. Skrywe die Trappe van Vergelyking van groot,
lde£n, warm, ou, leeg.
7. Bring deur middel van Rinne die betekenis uit vau
die volgende woorde: versoek, besoclL, 1•nsoekin9,
besoehng, di'e, d1·e, duarc/;ie, slcuil, verslcuil, skadilwee, skade.

,

..
:l7

1.

l~eeR

:

Jannie vergis hom.
Klein J anuie sien in die tuin naas die van sy
vader iets staan, wat sy aurnlag trek. Hy kom
digterby en merk <lat ouder clie snaaks hoe<l
eu eieriaardige mantel 1lie ou buurvrou verskuil
staan. Euigsins onlhuts se hy ,,.A.aits, rk het gedink 'I':mte is '11 voeherskrikker."
2. Waar was klein Jannie?
"Wat het hy daar gesie11 P
Wat het J an11ie ge."l- r
:i. Veri.el nogeern; hoe .Jannie hom vergis het.

·1. Het jy jon ook al op 'n dergelike nm mer vergis?
BC'skty"'e hoe dit gebeur het.

n.

lleskrywe een 0£ ander voelverskrikker wat JY al
gesien het.

G. Die vroulike rnrm van buurman iH lm11rv1·011. Skrywe sinne met die vroulilrn vorme van: .~eu n, 01171a,
jon,q, baas, jon,qet.fiekirul, l>0kram, bul.

7. Vonn aJ'geleide woorcle v:n1 <lie volgende denr mi1lclel ''an yoor- of agiei·vopg-.;e]s: t 11in, nn11dng, /rel>,
sk11£l, Pailet.
~.

Bring cleur mi1l.clel va11 Riuue die bei.ekenis nit nn
1lir volgernle woorde: de11kbeelrl, eienn.arrb',qheid.
hlomtuin, stie/1•((dr"1'.

9. Bring oor in die Ly·dencle Vorrn :
(a) Jannie Rien 'n voiilverskrikker.
(71) Die ding het Jannie se aandag getrek.

:!8

Leeu en Krokodil stry.
Bendag Htap Leeu watel'-toP 0111 te gaan <lri11 k,
en ontmoet vir Kroko<lil in die veld elrl vra :
,.W el Krokodil, wa::i r Rtap jy met jou g-el::ipte pnk
klere heen ?"
,,Ek moet my Yeldkornel, LikkC'waan, gaau
Bien. Arrie, jy spot met my gelapte pak klere,
maar hierdie mondering- verruil ek nie vir jou
wolj as nie," se Kroko<lil ewe beledig.
,,Wat?" roep Leeu verba:ui uit; ,,Likkewa:111
veldkomPt Yan jou? Ek is koning en het alleen
reg om velclkon~ette ann te RtPl. 0£ weei jy di t
nog nie ?"
'foe antwoonl Krolrntlil: ,,Jy, ·Leeu, iR koni11gop land; ek, Krokodil, iR koning in cliP water. Omi
het niks met mekaar uit te waai nie.''
(Uit: Dicrestorz'es: Von Wiellig·h.)

2. Waarhe-en het Le-eu geRtap?
Vir wie het l1y ontmoet.
;1. Vt·rf Pl ilie ge-HprPk 'vat plaasgPvind
Le1m Pn Krolrndil.

het tussen

"· Vorrn afgelcicle wonrdP van rlie volgPmlP cleur miclclP l Yan mm - en agtervoegselR: wol, beled('l,
land, -~11nl, ruil, /coning, verliaa.~.
Gebruik <lie ::ifgelPide woorrle in sinne.

6. Verklaar:
(a) Wat hPt jy met m;v nit te w::wi.
(h) Spotter kry RY loon.
(c) Mag is reg.
(d) .Ty i,; my nog 'n antwoord skuldig.
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1. Lees:

'n Brief,*

2.
3.
4.
5.

20 Bredastraat,
Kaapstad,
}lej. M. van Wyk,
21 Sepiember, 1922
I,aerskool,
Queenstown.
Geagte .Mej. vaii Wyk,
Soos ek belowe het skrywe ek gou aan u, om
u te vertel hoe dit hier met my gaan.
Ek was al drie dae op skool hier en ek vind
dit aangenaam. Dit is nie baie andern as by
u nie; ek voel net natuurlik vreemd.
Ilier i:baie meer kinders as op Queenstown; in Stauderd
V is daar altesaam 66 meisies; orni is verdee1 in
twee groepe A en Il; ek is in die A-groep.
Van die stad het ek nog nie veel gesien nie.
Ons mag net Saterdae uitgaan, en dit sa1 du><
'n heel paar maande dunr voor ek alles gesien
het.
Ek was dnrem a1 in die Publieke Tuine
en in die Museum. Die tuine is tog pragtigso 'n gruot verskeiclenheid van blomme Pn
plante.
Ilartlik dank nog 'n keer vir alles wat u vir my
op ~kool gedoen het.
Met hoogagting en groete,
U leerlinge,
Susanna Swart.
Skrywe hierdie brief van Susanna in jou eie woorde.
Skrywe .ook die adres voltiit, soos jy dit op rlie
koevert sal skrywe.
Skry;ve 'n brier aan 'n vorige onderwyser of on<lerwyseres nm jou, waarin jy een en under van jou
skoollewe vertel.
Maak afgeleid·e woor<le van die volgende deur middel van voor- of agtervoegsels: vertel, vind, aangenaam, vreemd, deel, maand, jaar.
Die vroulik van leerlin_q is leerlin,r;e. Soek nog meer
woorde wat die vroulike vorm op -e het, en gebruik hulle in sinne.

* Skryiblokpa.pier behoort gebruik te word vir alle briewe.
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1. Lees:
Huis.. toe.

Die mark iH afgeloop, en onder 'n lee wa op die
ou uitspanplek .sit <lie houtryer en hereken sorgvuldig wat hy in die winkels alles moet koop. Met
die papiertji.eR in <lie hand, waarop al die no<lige
<lingetj ir.s geskrywe i:;, loop hy na die "·inkels toe,
met sy seuntjies wat <lie esels eers Wl1trr-toe freja
het a gtema.
Yer, 'er in die stowwerige pad ry 'n waentjie
g<'laai met goetljies.
Die drywer, met 'n groat
sweep oor die Rkouer, loop neffenR sy span tlonkieR
vrolilrn liedji<'s en sing, die touleiertjie heelvoor
Rmaaklik lekkerR en kou.
(rit ..Yuicejaarsfees oz1 Palmietfontein en ander
'L·erhalc: :Mare.)
2. Orni »ien hier dri1> prentjies: (a) Die houtryer
onder sy wa; ( b) Die houtryer gernlg deur Ry
seuntjie; (c) Die wa, die drywer en die touleier.
Vertel nou noge<'ns wat hier beskrywe word.
:3, Skrywe sinne met: staan en praat; sit en lag; loop
en eet; le en lees.

4. Gehrnik die volgende verkleinwoor1le in sinne:
waentjie, nf!ientjie,
vaatjie.

paadjie, blaarljie,

gaatjie,

Rkrywe die gewone vorme waarvan hierdie die
verkleinwoor<le i.s.
5. Skrywe <lie verkleinwoorde van (a) L?'ed, roet, hand,
r~nt; (b) seun, -eier,
rmg.

po pier, paal; (c) ding, gesang,

6. Gebruik die volg·ende samegestelcl-e woorde in
i<i.nnp: ,,;oll;:slied; perd<'su•eep, winkelrl<'ur, papiergeld, dnnkieu·a, wapad.

7. Mal1k afgelei.cle woorde van die volgende clenr midrlel
van voor- 0£ agtervoeg::iels: grnof, uu, stof, smaal.:,
leld.:cr, knu.
Gcdruk deur CAPE TIMES BEPERK,

Kaapstad.-8~543.
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Voorwoord.

In die bewerking van hierdie serie is getrag om die
volgende beginsels toe te pas : moe~ heeltemal afsonderlik gehou word van die onderwys in die
antler taal. Die kind moet direk leer dink in die
taal wat by leer. Die vertaal-metode word dus
nie gebruik nie.

1. Die onderwys in die een taal

2. Die korrekte taalvorm of taalgebruik is die uitgangspunt, en dien steeds as model vir die leerling.
Daar word op aangedring dat hierdie modelle,
wat as leesstof die eintlike oefeninge voorafgaan,
deeglik studeer word, voor die leerlinge van hulle
afstap.
3. Die verkeerde, die onjuiste moet sistematics vermy word. Net op die juiste taalgebruik word
nadruk gele.
4. Betekeni;;; moet nooit aan vorm opgeoffer word nie ;
onsin, gesogtheid en kunsmatigheid moet vermy
word, selfs waar dit net daar om te doen is om 'n
taalverskynscl te verklaar.
5. In die taalles ook moet dit moontlik gemaak word

vir. die kind om horn in 'n bepaalde appersepsiekring te beweeg. Hy word dus van die staanspoor voor 'n eenheid geplaas, waarin en waarornheen hy horn kan oricnteer. Los sinne en toetse
moet dus net betrekli'.k los wees, in die sin dat
hulle aansluit by die eenheid, waarin die kind
110rn reeds bevind.

lV

6. 'n SistematieRe en formele Rtudie van grammatika
hct. vir lecrliugc op die laer skool tcminste, s6
min en R6 'n twyfelagtige Roori, van waarde, dat
dit nic clie rnoeite werd iR om daar 'n drukte van
tc rnaak by die taalonderwys nie.
Die heskaafdc taalgebruik dien as uitgangspunt
en basis van onH onderwysmetode ; die beskaafde
gebruik van d?'e taal, in sy gesproke en geskrewe
vorme. is lwofdoel van ons taalondcrwys op die
lacr skool. Volg onR qaardie rn~tude, en bercik
ons daardie docl, dan sal ons nic alleen die kind
van 'n onontbeerlikc wnpenrm1ting voornicn het
nie, maar ook in horn die kiem geplant het van 'n
liefde vir wat 'mooi is in die boekewerelcl.
H.H.B.

Kaap-;tad .
.Januarie 1922.

1. Lees:

Vader Tulbagh.
Vader 'l'ulbagh se monument i:-; in <lie hart
van sy volk geplant. Die <lorp Tulbagh hcet na
horn, en in die Kaap is daar 'n mooi Hollandse
gebou wat ong ook aan horn laat dink. Elke kind
wat die kans kry moet dit gaan sien. N" ou is dit
'n plek waar fraai HollandHe Nkilderyc vertoon
word. Vrocer was dit vol kantore van die Kaapse
Rtadsraad. In Tulbagh so dae was dit 'n Burgerwaghuis. (Git ,, Kykies vir Kinclcrs '' : ~ico
Hofmeyr.)
2. Skrywe hierdie stukkie nogeens neer, maar om-

&krywe of vervang dour antler woon.le die vol~ende : monument, heet, kans, fraai. stadsraad.
3. Beantwoord hierclie vrae : (a) '\Vaar word Ilolland"e skilderyc vertoon ~
(b) Waarvoor is die BurgerwaghuiR vroeer ge-

bruik 1
(c) Ka wic heet die dorp Tulbagh ~
(d) \Vaar staan Vader Tulbagh 8e pragtigste
· monument~
4. Maak sinne met die volgeude woorde : plantaNie ..
dorpsbestuur, bourneester, skilder, kunsskilder, vertoning, tentoonstelling, stadsraadslid, burgerpli'gte.
5. Veronderstel dat Vader 'l'ulbagh vantlag weer
lewc, en Rkrywe 'n gesprek neer tussen horn en
die voorsitter van die Kaapse stadsraad.
6. Vertel een en antler van 'n tentoonstelling wat jy
al gesien hot. N oem verskillende soorte Yan ten toom;tellings op.

2

1. Lees:

Pa : ,, Hier is 'n pennie vir jou, Koos ; by is
driehonderd jaar oud."

Koos: ,, Hoc-oe-oe, dit is baie lank; hoe kan
'n mens dit re~kry om 'n pennie so lank te hou " ~
2. Gee 'n gepaste opskrif vir hierdie storietjie.
3. Vertel die storie oor maar begin s6:

,, Eendag
kom Koos se
tuis . . . " Se ook wat Koos
toe met die pennie gedoen het.

pa

~.

Ons se : Die straat is lank, maar dit is 'n lang straat.
Die volgende woorde word ook so gebruik ; maak
sinne met hulle : J onk en jong ; goed en goeie ; dood en dooie :
wyd en .wye ; oud en ou ; laag en lae ; leeg en lee ;
hoog
hoe.

en

5. Ons se : E en jaar en ook ti en jaar ; soek meer woorde

waarvan die enkelvoud en die meervoud dieselfde
vorm het.
6. Geo die toenoorgestelde van:

oud, baie, lank,

geld spaar.
7. Skrywe voJuit:

Jnta

~e

en

300 ; 924;

Afrikaanse Verhaaltjies
~teloefening-e.

Pryb 1 /6.

5,nSi;

ver~kaf ~tof

vir

l,llfi.

interes~ant<'

spreek-

3

I. Lees:

?
Jannie: ,, Pappie, Pappie ! "
Pappie: ,, Stil, Jannie ! "
Jannie : ,, Maar Pappie . . . ! "
Pappie : ,, Maar sal jy stilbly as ek praat ! "
Pappie (na hy klaargepraat het): ,, Jannie, wat
wou jy gese het ~ "
Jannie : ,, Daar was 'n rusper op Pappie se slaai,
· rnaar nou het Pappie horn al opgeeet."
2. Dink 'n gepaste tietel uitvir hierdiegrappie en vertel
dit clan weer oor as 'n verhaaltjie ; begin s6 :
,, Eendag aan titfel . . . "
3. Skrywe sinne met hierdie woorde: swyg, spreker.

praterig, eetmaal, opgevreet.
4. Vertel hoe 'n rusper lyk.
5. Maak drie samegestelde woorde waarin elkeen van

die volgende voorkom, en skrywe dan sinne met
hulle : klaar, stil, slaai.
6. Wat beteken die volg.ende uitdrukkings : (a) Dis so klaar soos die dag, dat die Hottentot

die skaap gesteel het.
(b) Dis klaarpraat met jou.
(c) Ek is kant en klaar.

(d) Stille water diepe grond,
Onder draai die duiwel rond.
(e) Jy moet eers 'n sak sout met daardie man
opeet voor jy horn sal ken.
(/) Jy moet nie al sy praatjies vir soetkoek opeet
nie.

4

I. Lees:
?
'n Ou man en 'n on vruu wou gaan treinry.
Di0 ou man bet 'n bictjie gedraai, en word gewaarskn dat die trein nie 'n <ling is wat vir 'n
mens wag nie. Toe die twee by die stasie kom,
roep die ou vrou uit : ,, Sien jy. jy het te lank
gedraai ; die trein is al weg : daar le sy spoor."
2: Gee 'n gepaste op8krif vir hierdie verhaaltjie en

skrywe horn neer in jou eie woorde. \Vatter woorcl
in die storie is oornaak van die grappie en waarum ~
3. l\Iaak 'n storie op nit die volgende gegewens ·
Spoorwegsta8ie . . . twee klcurlinge
. konstabcl
. . . menigte mense . . .
4. Vertel iet:; van jon eerste rei8 per spoor, of gee 'n
beskrywing van 'n treinongeluk suos jy jou dit
voorstel.
5. Drnk die volgencle in jou. eie woorde nit : (a) Ons het reiskaartjies· gaan koop.
(b) Die sta:-demeester i8 nie op "'Y kantoor nie.
(c) Die spoorwegpoliesie iH baie beleef.
(d) Ons moet up Gerrniston oorstap.
(e) Ons wa het vier kompartemente en twee
koepees.
(/) Dit is vcrvelend om lank in die wagkamer te sit.
(g) Om eenuur was ons in die eetsalon.
G. ::\Iaak sinne met : spoorloos, krag,;ta'lie. verversing-

stasie, lokomotief, masjien~ric, goeclerotrein portier, spoorwegpersoneel.

!j

1. Lees:

'n Brief.*
J ong01mkoshuis,
Markstra~tt,

Kroonstad,
25 Jammrio 192:2.
BeRte Willem,
Na 'n Ja,ng rois het ck giRter bier aangekom,
en vandag het ck alreeds op <lie skoolbanke gesit. •
Alles iR vir my vreemd hier-tlie Rtad, die skool,
die meesters en die seuns. l\fy kamermaat is
da,rem 'n gawe kercl; sy ouers bet ook vroeL;r
in die Transvaal gewoon, ma:1r op die oomhlik
iR hullo op 'n pla,as bier in die <liRtrik.
Soos jy wcct trek Pa en l\fa eern oor drie ma,ande
hiernatoc. Ek Ral haie hly wee", want die knshnislewe is darem nie eintlik lekker nie.
Skrywe gon, ::\faat, en vertel my al die nuus
van ons ou dorpie.
Jou vrind,
JAN BOTl\IA.

2. Skrywc 'n antwoord op hierdie brief van Jan.
3. Skrywe die naam en adres voluit soo3 jy dit op 'n
koevert sal doen.
4. l\Iaak se,; samegcstelde woorde met skoal a,;:; die ecrste
<leel, en gebruik hulle in sinnc.
5. Die meorvoml van distrik is ili8frikte.
Soek nog
ses woorde wat hulle rneervoucl met -to vorrn.
6. Skrywo ses samogf·stoldc woordo, wat uit <lric
woorde bestaan ::;ous koshu,.sle1ce.
*SkryflJlokpapiL•r beho..;rt gel1ruik te \vord vir hierdie oefeninge.

1. Lee's:

Jakkals en die mombakkies.
Jakkals sluip ecnnag in die huis van 'n toneelspeler. Terwyl hy die goed omkrap, kry hy 'n
momhakkics. ,, Dit is 'n pragtige lrnp," se
Jakkals; ,, maar hy bctC'kcn niks, want hy het
gC'en harsings nie."
2. Gee hierdic storie mondeling weer, maar voeg daar
meer besonderhede by as jy kan ; bv. : vVat het
.Takkals gesoek? \Vaar was die baas van die
huis '! Wat het Jakkals nog daar gesien? ens.
:{. Skrywe die storie necr maar omskrywe of gebruik
antler woorde vir sluip, toneelspeler, momlmkkfrs,
beteken, hars1:ngs.
4-. \Vat is 'n sluipmoordenaar ?

Vi' at is 'n toneelstuk?
\Vat bcteken die woord natuurioneel?
\Vat beteken die woord vermorn?
5. Skrywe die betekcnis van hierdie sinne neC'r:
(a) In daardic saak hct Mnr. M. sy rol goc'<l
gespeel.
(b) Sommige m~'nsc kan 'n duhhek rnl Apeel in
die lcwe.
(r) Pa is vandag omgekmp.
(d) Jan het 'n goeie kop.
(e) Willem hot nic baio harsingA niC'.
(/) Mnr. S. is 'n man van betekenis.
6. Maak sinne met: toneel, skriktuneel, pragstuk,
betekenisvol, liarsing8kirn, !tars pan, niksnuts.
J uta se Afrikaanse Verhaaltjies vir meer stories.

Prys I /ti.
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1. Lees:
Verlange na die vaderland.

Wanneer die Jente met haar weelde,
Van blareprag en bloesemgeur
Die lieftik, deur die son gestreelde
Vallei versier met vorm en kleur ;
As die natuur, vol nuwe lewe,
Die aard' verheerlik vroeg en spa,
Van heimwee word ek dan gedrewe
Na my geboorteland, Suidafrika.
(Dr. A.G. Vrss.ER.)
2. Waarna verlang die digter ~
Waardeur word hy na sy geboortelancl gedrywe?
W anneer word sy verlange baie sterk ~

.

3. Skrywe die gedagtegang van die gediggie kortliks

neer.
4. Wat beteken die volgende uitdrukkings : (a) In Natal is die plantegroei weelderig.
(b) Strelende musiek is aangonaam.
(c) Vader 'l'ulbagh hot die Prag- en Praal wotte
in die Kaapkolonie ingevoer.
(d) Hierdie outo het to veel versiersels aan horn.
(e) Die natuurskoon van die Kaapse Skiereiland
is bekoorlik.
5. Watter woorde gebruik ons gewoonlik in prosa
in plaats van <lie volgende : vallei, aard', spa,
heimwee, gedretce.
6. Maak sinno met: lenteliedjie, liefl·ikheid, VP-r8iering.
dry/veer, vaderlandsliefde,
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1. Lees:

Voetbal.
lJie we<lstryrl tusson die eerstc Rpanne op Nuweland verle<le Saterdag was vinnig en boeiend; by
die fyn draaie het die tooskouers dikwcls op die
puntc van hullo tone gestaan.
Die voorspelers van Stellenbosch het maar
t-!elde die bal uit die skrums gekry; maar op die
oop veld het hulle mooi uitgeblink mot hulle voetwerk. Kolbe was die knapste skakel op die veld.
Die twee Renters van W cllington het mekaar goed
verstaan; v. d. Merwe weet wanneer om dcur te
breek, en RY vlouel was altyd by horn om die
bal aan to vat. Muller het weer Saterdag getoon
dat hy cen van die beste heelagters in die Provim;io
JS.

2. Nocm die verskillonde soortc spelers op wat deelneem in 'n voetbalwedstryd, en vcrtcl wat hullo
vernaamRtc wcr k iR.
3 Vertel oen en ander van 'n voetbalwedstryd wat
jy gesien hot of waarin jy deolgoneom het.
4. Wat bctcken die volgcnde uitdrukkings : (a) Die linkorvleuel glip deur en maak 'n dric.
(b) Die vyfskop van Minnaar hct ook geluk.
(c) As gevolg van 'n pragtigo agterhoedebowoging
hct die vlcuel geskoor.
(d) Na die strafokop hot die skeidsregtor die
fluitjie geblaas.
5. )llaak sinnc met : die bal hanteer, afskop, skepskop,
dribbel.
6. Gee 'n beskrywing van jullo voetbalterrein.
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Midde-Afrika.
Jemand wat gewoond is aan die vlaktes van
Suiclafrika, waar meestal gras of bossies groei,
staan· verbaas as hy in Middc-Afrika kom. Daar
vocl 'n mens klein, as jy die ontsaglike woude
aanskou, wat eeue oud is, en wat uitstrek sover
as 'n mens kan sien. Die home lyk byna almal
eenders ; hulle is nie haie hoog nie en ook nie baie
dik nie. Hier en daar Rien 'n mens egter 'n kremetartboom, vrceslik dik vanohder, maar altyd
dunner en dunner na ho.
l. Gee jou eie bcskrywing van Midde-Afrika, en
vergclyk daardie land se plantegroei met die
van Suidafrika.
2. Vertol met watter moeilikhede 'n reisiger in MiddeAfrika te kampe het, te oordeel na bostaande
heskrywing en die gevolgtrekkings wat 'n mens
daaruit kan rnaak.
3. Wat is die teenoorgestelde van:
(a) 'n Mens voel klein.

(b) Die borne is alma! eendcrs.
(c) 'n Uitgestrekte land.
(d) Hier en daar Rtaan borne.

4. Maak sinne met: sandvlakte, ontsag, ontsaglikheid:
middeleeue, gevoelig.
5. Verklaar hierdie sinne :
(a) Ek laat nie gras onder my voete groei nie.
(b) Daardie man het 'n baic dik vel.

lC
1. Lees:

?
Oom Ka::-:pcr loop eendag met sy haelgeweer
in die veld om hokke te skiet; maar in plaats van
liael het hy 'n perskepii in die loop. Dit gcluk
horn om 'n duiker onder skoot tc kry, maar
ongelukkig kwes ky net die dier. 'n Tydjie daarna
het Oom KaRper weer gaan jag. Skielik gewaar
hy 'n duikcr, rnaar die dier het wonderlik mak
gelyk vir Oom Kasper. Maar wat was Oom verbaas, toe clie bok opspring met 'n perskeboompie
op sy rug.
2. Gee 'n gepaste opskrif vir hierdie storie en vertel
horn nogeens aan die klas.
3. Noem verskillende soorte gewere op; vertel wat
die kenmerk van elkeen is en waarvoor hulle
gehruik word.
4. Skrywe sinne met: hael, /iaal, koel, koeel, verweer,
weerstand, ruen8, rvgte.
5. Wat beteken die volgende sinne:

(a) Die redenaar het 'n bok ge::;kiet.
(b) Die ongeluk sal jou haal.
(c) Daardie ::>taatRman het gecu ruggraat nie.
(d) Daar sit pit in hicrdic kerel.
(e) Die Rprcker het die vraag ontduik.
(/) Die ondcrhandelinge tussen on::> het gou afgespring.
(g) Die appel val nie vcr van die boom nie.
(h) Jy moct nic Romar omspring as hy miRkien
mooipraat nie.
6. Maak sinne met: 1»pringlewendi'g, terloop8, ruimskoots, gewaarwording, duiker (drie betekenisse).
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l. Lees :

'n Briefie. *
:!2 Dol'pstraat,

vYorce'lter,
::.\faandag.
Geagte Mnr. Lourens.
JJit spyt my dat ek Koos niP vanc1ag na skool
kan stuur nic. V erlede Vrydagnamiclclag het by
hegin kla oor hoofpyn, en claar hy lrnorsig was,
het ek horn in <lie heel gesit. Hy het vanmore eers
opgestaan, en ek clink nie dis raaclsaam vir horn
om skool-toe tc gaan nie, veral mPt die oog op
die reen.
Hoogagtend die uwe,
(Mevr.) S. RRO~KHORST.
2. Veronderstel clat jy Koos Bronkhorst is, on vertel
wat jy daardie Maandag by die huis gedoen hct.
:1. Vertel hoe die hoofonderwyRer die inhoud van die
briefie aan die klasonderwyser sou meegedecl het.
Begin so~ ,, Mevr. Lourerns skrywe dat . . . "
4-. Skrywo 'n briefie aan jou vrind Jan Brink op
Porterville, en vertel horn van jou siekte gedurendo
die nawoek.
n. Maak samengeRteldc woorde waarin die volgemle
woorde voorkom, (a) as die eerste deel, (b) as die
tweede deel: voormiddag, more, aand, nag, rniddag.
(i. Skrywe sinne met: verkla, aankla, klaaglied, lclaagtoon, hoofbrekings, hoofmrin, heethouf.
7. Die meervoud van bed is bedde of bedriens. ls daar
verskil in betckenis tusson die twee vorme ~
Skrywe die meervouusvorme van : bad, gorrl,
maat, rug, vorrn, saal, skof, v:xrk, leis, lfrl, en toon
aan wanneer daar vcrskil in betckenis is tussen
die vorrnc.
* Skryfblok]!apier behoort gebrnik te woru vir alle briewe.

12
1. Lees:
?
Die Gocwerueur-Genoraal ell PriUKl'K Arthur,
vergcr-;cl van Kol. Carraway het Satordag 'n
besuek gebring aan .:\lafcking. 'n Resepsie is bygewoon deur driehunderd mense. Die Prinses
is 'n album aangebied, met foto's van die beleg
van Mafeking. waarvan net vyf bestaan. In die
kafferstad het R.E. die kapteinR en hoofmannc
van die RarolongRtamme in gehoor ontvang.
Daarna hot die besoekers weer na Pretoria vertrek.
Gee 'n gepaste opskrif aan hierclie herig. en <kel diC'
inhoud mec aan die klaR.
~. \Vaarvoor Rtaan die volgendC' verkortingF4: kol.,
genl., S.E., .:\fnr., Ds., Dr., luit.
4. Gehruik die mC'crvoucfovorme van die volgende
woorde in sinne : foto, kommando, onto, piano,
karba, hoera, paravlu.
Skrywe ook die mcervoud van : sofa, vadda,
indoena.
Stel nou 'n reel op vir woorde op -a.
5. Druk die volgende sinne anders uit :
(a) Die gevangene word vcrgesel van dric konstabels.
(b) Amerika voorsien baie lande van petroleum.
(c) Ons hot heRoek afgele by :'.\for. S.
(d) Die generaal het die aanbod van die hand
gewys.
(e) Ons het gemeen hy sal horn die aanbod laat
welgeval.
(/) Die advokaat neem toe die getuie onder
kruisverhoor.
(g) Die verhoor van hiordie saak is uitgestel.
(h) Wie was jou metgcsel op daardie reiK?
(i) Die gehoor het die musiok op prys gcstel.
(j) My gehoor word by die <lag Rlcgtcr.
6. Gee weer wat die Prinscs aan haar mooder sou
vertel het hy haar terugkoms in Pretoria.
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1. Lees:

'n Brief.*
M urray:sburg,
6 Descmher l 922.
Beste llt>n<lrika,
Ek was baie bly om "cer 'n brief van jou to
kry, na ck sovccl maande nooit van jou 'n brief
011tva11g hct nie. Dit i'-' baie mooi van jou om my
to nooi na julle foes vanjaar. Dit lyk of julle 'n
grout fees gaan he. Ek het met Ma en Pa gepraat,
en ofskoon Pa graag al die kinders tuis wil he
by geleentheid van Dingaansfees, het hy tog
eindelik toegestem, dat ek na julle kan gaan.
Ek sal op die l 5e op Victoria Wes wees.
Jm{
gaan saam met Oum Hendrik, want hy is ecn van
die sprekers op jullo fees, sous jy sckcr weet.
Ek sal al die nu us van ons. <lorp maar bewaar
'tot ons mekaar outmoet.
~Ia stuur groete aan 'l'ant Hessie.
Jou vrin<lin,
BEBTHA.

2. Skrywe <lie brief wat Hendrika aan Bertha gestuur

hot.

:3. Skrywe 'n kort antwoord van Hendrika op bostaamle brief van Bertha.
4. Skrywe die a<lreHse voluit sooH dit op die koeverte
behoort te staan.
5. Vertel een en antler van 'n Dingaansfeesviering
wat jy bygewoon het.
6. Gee 'n kort he:-1krywing van Dingaan so persoon,
soos jy jou <lit voorntel uit wat jy al gelees en
gehoor het van horn.
*Dis wenslik dat skryfblokpapfor vir all1;

bri~we

gebruik word,
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1. Lees:
Dit iH uitors rnaklik om ons huis tc vind. As
jy liy die stasiohck uitloop, kom jy in die hoofstraat van die dorp. Vervulg jou weg fangs
hierdio straat vir omtrent tweehonderd tree.
Dan 8al jy 'n liioskoop;;aal sion op die hook van die
hoofatraat en 'n dwars straat. Draai af op jou
regterhand en loop tot jy op die Kerkplein kom.
Aan die oorkant van die plein staan twee groot
gohoue, die poskantoor en 'n winkol; loop tusscn
hulle dour en soC'k op jou liukcrhand na No. 25.
Dit is ons lrnis.
2. Vcrtel noukeurig hoe jy sal loop om by daanlie
huis tc kom.

3. Bcduio aan die klas hoe 'n mens moot loop(a) van die skoul na julle huis,

(b) van die kerk na die skool,
(r) van die poskantoor na die kleinste winkel ;
(d) van jou oom se lmis na di0 polim:iolmntoor.
4. Voronderntel <lat jy in 'n stad of in 'n groot dorp
vcrdwaal het en lieskrywc noukeurig hoc jy
rondgodwaal het.
5. Verklaar die volgendo sinno:

(a) Die tolefoon is 'n wondcrlike uitvinding.
(b) Daardie man sal jou vervolg tot die uiterste
toe.
(c) Party mcnsc trek altyd dwars.
6. Skrywe

sinnc met : omloop,
opvolg, afdraai, dem,kant.

7. Skrywe in woorde:

oploop,

oorloop,

410, 3,627, 1,725,919,
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1. Lees:

Sir George Grey.

2.
:J.

4.

.3.

G.

Voor die staatsbiblioteek in Kaapstad staan 'n
marmerstandbeeld van Sir George Grey, goewerneur ·van die Kaapkolonie van 1854 tot 1861.
Sir George was die eerste man wat 'n paging
gemaak het om die verskillende state en kolonieR
van Suidafrika te verenig. Jn 1856 stel hy a~in
·die Britse regering voor ,, 'n federale unie van al
hierdie state, met 'n grout mate van vryhcid aan
elke provinsie." Maar die ~::ngelse regering van
daardie dae wou nie hierna luister nie ; hulle
politiek was toe ,, om deur middel van ooreenkomste te erken die stigting van onafhanklikc
state op die grense van die Britse gebied deur
trekkende Britse onderdane, om sodoende 'n
end te maak aan die sisteem van aanhoudende
en onbeperkte vooruitskuiwing van die Rritse
grenslyn na die binneland."
Verklaar mondeling wat Sir George aan die hand
gegee het, en wat die antwoord van die Engelsc
regering was.
Waarom word sommige sinne in hierdie stukkie
tussen aanhalingstckens geskrywc ~
Maak 'n
reel vir die gebruik van aanhalingstekens.
Wat betoken 8taats in die woord staatsbiblioteek ~
Maak nog vier sulkc ::mmestellings en gebruik
hulle in sim1c .
Wat betoken die volgende uitdrukkings: 'n paging
word aangewend; die voor8tel word V'J,n dt"e hand
gewys ; die vergadering het die voorstel afgestem ;
'n ooreenkoms word getrrf ; 'n mens moet sistematies werk; aanhon wen; paal en perk stel aan
iets; my verantwoordelikheirl is beperk tot tien
pond ; die firma Sonnebloem en Louw Beperk.
Wat is die teenoorgestelde van: binneland, erken,
vryheid, verskillende, afhankelike state, sistematies.
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1. Lees:

'n Groot getal werklose menso in Leicester,
gowapen met stokke, hct na die poliesiekantoor
gemarnjeer blykhaar om dio loslating van hullc
loiors te eis, watin hogteniR geneem waR. Tcrwyl
dio menigte hulle voorberei het om die kantoor
storm te loop, het die poliesie skielik opgedaag
en hulle uiteongeja.
Geweldige handgevegte
hct plaaRgevind, in die loop waarvan twaalf
persone besoor iR. Agticn mcnr;e is later gearrestcer.
2. Plaas 'n opskrif bo hierdie hcrig, en vcrtcl nogecnR
wat geheur het.
3. Skrywe die verhaal van die gebeurde necr soos

een van die poliesic clit Ron vcrtel het.
4. Maak deur middcl van sinne die verskil in bctekenis
duide1ik tussen blykbaar en skynbaar, loslating en
vrystelling, Pis en ys, lei en ly.

5. Verklaar clie betekeniR van die volgendc sinne :
(a) Ons het baie voorbereidscls gcmaak vir die

ontvangs van die generaal.
(b) Die twee persone het handgemeen geraak.

(c) Ek Ral claar 'n stokkie voor steek.
(d) Die arres van daardie man liet 'n opskudding

veroorsaak.

.

(e) Die poliesie verskyn too op die to noel.
6. Maak sinne met : vereiste, voorbereiding, gel1egtheid,
stormagtig, poliesfrburo.
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1. Lees:

'n Brief.
Bus 30,
Kaapsta<l,
10 November 1921.
Die hoer J. H. Prim:loo,
Witvlei,
Caledon, K.P.
'Vaarde Heer,
Ons dank u hartlik vir u brief van G deser met
pmiwissel ter waarde van 9/- ing0sluit. Tn afoondcrlikc omslag stuur ons u vandag die boeke wat u
bestel het, nl.:
,, ::Y.I:agricta Prinsloo "
du Toit.
,, Pict Retie£ "
Preller.
,, Die Vlakte en andcr gcdigtc"
Colliers.
Ons is jammer om u mec te deel dat ons nie op
die oomblik die ~mort vulpcn in voorraad het,
wat u verlang nie. Ons verwag 'n nuwc vcrsending
uit Europa teen die end van die maand. Laat ons
ass0bliPf dadelik weet of om; u bestelling dan kan
uitvocr.
U dw. dnre.,
.TuTA & Km, BK.
2. Skrywe die brief waarop bostaande 'n antwoord iR.
3. Skrywe 'n antwoor<l op bostaandc brief.
4. Skrywc die adressc van die bricwc voluit soos jy
dit op die koeverte sal skrywe.
5. Maak sinne met: besteZZ,ing, ontstel, verste!, inv:>er,
verv:>er, afvuer, or:;v:>er.
H. Let op die woorde dadelik, onhebbelik, gruwelik,
stigtelik, skriftelik, vorstelik, stiptelik, bedektelik,
en lei die reel af vir die invoeg en weglaat van -evoor die agtervoegsel -lik
7. Omi skrywc: die end van die week, die end van <lie
saak, rnaar die ent van die stok, die ent van die
kamcr. Wat is die reel 1
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1 . Nieteenstaande sy sluheid is J akkals ook somtyds

gefop, soos blyk uit die volgende storie, wat nie
voluit vertel word nie. Vertel die storie klaar en
skrywe horn dan necr, soos die hond horn sou
vertel ; plaas ook 'n gcpaste opskrif bo-aan :'n Bond en 'n haan was groot maats en het
saam op reis gcgaan. Eenaand kom hulle by 'n
groot boom en besluit om daar te vernag. Die
haan gaan toe bo in 'n tak sit, en die hond kruip
in 'n holte in die stam van die boom. Met dagbrcck kraai die lrnan soos gcwoonlik. J akkals
hoor die gekraai, en dit val horn toe ook net
by, dat hy niks vir ontbyt hot nie. Hy stap toe
soetjies nader en fluistcr : ,, Ek wil tog so graag
kennismaak met die eicnaar van daardie lieflike
stemmetjie." Die haan ruik dadelik lont en se :
,, Good, Mencer, maar roep asseblief . . . "
2. \Vat is die vcrskil in betekenis tussen : maats en
mate, besluit en beslis, ruik en reuk, roep en noem,
blyk en bleik, gepaste en toepaslik, blykbaar en
skynbaar.

3. Skrywe soveel woordc as jy kan kry wat op -etjie
eindig en probeer dan om 'n reel to maak wat die
gebruik van hierdie verkleinwoordsuitgang duidc·
lik maak.
4. Maak sinne met die volgende woorde: reisgenoot,

maatskappy, besluiteloos, onderkrw:per,
gewing, roeping, afstammeling.

kennis-

fl. Wat beteken die volgende uitdrukkings : -

(a) Daar sal gecn haan na kraai nie.

(b) Die appel val nie ver van die boom nie.
(c) Gewoonte is twede natuur.
(d) Kennis is mag.
(e) Die haan het Jont geruik.
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1. Lees:

Kat•en-Muis.

Uio kinders staan in 'n kring en vat handc.
Die kaptein kies twee kindcrs nit : een, die ]mt,
moot buitekant die kring staan, die antler cen is
die muis, en hy moet binne staan. As die kaptein
se " hardloop,'' probeer die kat om die muis to
vang. Die kinders wat in die kring staan moet
hulle arms oplig en die muis ongehinder laat deurgaan; maar hulle moet die kat hinder, sodat hy
nie maklik kan dcurvleg nie. Die kat volg die
muis in en uit die kring, tot hy horn vang. Dan
rocp die kaptein weer twee anders uit om Jrnt en
muis te wees.
2. Vcrtel aau die klas hoc 'n mens Kat-cn-1Ylui8 speol
:3. Gee 'n beskrywing van enige antler Bpcletjio wat
jy good ken.
4-. Nocm vcrskillendc soortc kapteins op wat jy ke11,
en vertel wat hullo werk is.
5. Wat betoken die volgende sinne :
(a) ,, Ek hou van 'n man wat sy man kan staau."
(b) Jan is 'n baie gevatte kerel.
(c) As die kat weg is is die muis bai1s.
(d) Mnr. B. vertrek vandag on worcl dour Mnr. S.
opgevolg.
(e) 'n Beroep word gemaak op allo burger:,; om
die land to vordedig'.
(/) Mnr. P. het sy roeping gemis.
(g) Daardic muisie hot 'n stertjie.
O. Maak sinne met die volgende woorde: ver!ciesing,
kieser, kiesafdeling, buite, buiten, volgeling, hindernis, andersom, lmiskr-ing, werkkring, oproep.
Juta

RO

Afrikaanse Verhaaltjies~aA u'ml'~J' ~torit'B wil M vir ditl

spre\lk-en stelonderwys. fryb l ·U,
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I. Lees:
Vocltjic met jou RkC'rpe bekkie,
Met jou dom>ies vaal en fyn,
Mot jou vlcrkics vlug as windc,
Ogics gou om kos to vinde.
Met jou pootjics lief en klcin !
So my wat tog in die dortc
Van die vlaktc::; om jou been
Jou nog lus gee om to lewe,
"'' aar die grand geen vog wil gcwe
En <lie bosRics ::;mag na rccn !
(t;it,, Tevre<lenheid" van Dr. D. F. MALHERBE.)
2. Gee jou cic be::;krywing van die voeltjic, waarvan
die digter hier Ring.
3. Vertel wat jy weet van die Karo, waar die vocltjic

woon.
4. Skrywe in jou eie woorde die vraag neer, wat die
digter aan die voeltjie stel.
5. Soek al die verkleinwoorde in rlic gediggie nit, en
skrywe die gewonc vorm0 van die woorde neer en
ook die meervcuchwormc daarvan.
6. Verklaar die volgcnde uit<lrukkingR:
(a)
(h)
(c)
(d)

Koos is 'n skerpRinnige knaap.
Meisies is meer fyngevoelig as scum;,
Daardie man iR Romar 'n windmaker.
Baio nwnRc het gef'n oog vir mooi kleurc nie.
(e) Rctief Jiet die hardvogtigi-lte manne uitgm::oek.
om met horn mee te gaan ua Dingaan.
(/) Die pl ante snak 'na reen.
·
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I. Lees:

?
'n Reisiger kom l'e1mand ged url'nde 'n geweldige

2.

3.

4.

5.
· 6.

Rtortbui bv 'n lor aan huis. Die huisie waR maar
klein en ~rmoedig, en in de voorkamcr het <lit
vrccslik gelck.
,, \Vaarom maak u dau nie die dak reg nie " ?
vra die vrccmdeling.
,, U wil tog nie he, dat ek nou op die cla,k moet
ldim nie," waR die antwoord.
,, Kee, maar u moct <lit rcpareer as dit nie reon
nie," so die reisiger.
'' Ja," antwoord die Im, ,, maar dan is dit nie
nodig nie."
Gee 'n goeie opskrift aan hierdie verhaaltjie en vertel
dit soos die reisiger dit 'n paar dae later aan sy
vrou en kinders miskien meegedeel het.
As jy die reisigcr waR, wat sou jy op die laaste
antwoord van die Icr gcse het '!
W aar woon die 1erne volk ?
\Vaarom spreek die persone mekaar aan as u ?
V erklaar die hetekenis van hicrdic sinne :
(a) Ons if; almal reisvaardig.
(b) Die reparasie van die motor km; vyf ponrl.
(c) 8aterdags koop Ma al die bmotlighede vir
die huis.
(d) Neef Koos Rtmleer vreemde tale in die buiteland.
(e) Die geheim hct later uitgelek.
(/) Jan het met '11 bui opgestaan vanmore.
Skrywe t-iinne met die volgcnde woorde: reiwerhaal,
stortbad, lekkasie, ve1 vreemd, reenseisoen, reen8kerm.
Skrywe woorde wat die teenoorge;.;telde betekenis
het van die volgendc: armoedig, regmaak, vreemd,
nudig.

Wil u nog-.mPer
pry~ l /Ii.

~tories

he?

Hei>tPI J utn. i<e Afrikaanse Verhaaltjies,
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1. Lees:

Land van die Eike.

Laml van die eike met heldcrgrocn lower,
H.uisende graanveld en pcr'lende wyn,
\Vaar elke more met sumwgoud tower,
Skitt'rend die Suiderkruis nagliks vorskyu !
0 heerlik, sonnig land,
Aan u gahvryc strand,
Bring ck die hulde van hart en verstand !
(Uit Land, Volk en Taal van Dr. A.G.

VISSER.)

2. Vrao: Aan watter deel of dele van Suidafrika dink

die digtor in die eerste reel ? In die twede reel ?
\Vat so ons gewcionlik in plaas van lower 'I Waarom
ruis die graanvekl? Wat bedocl die digter met
71er'lende wyn? Noem die Onderwerp en die
Gesegde in die derde reel 1 W aarom praat die
digtcr van ons gawrye strand? vVat is die vernkil
tussen hulde wat uit die hart kom en hulde wat
uit die verstand kum ?
3. Vurtel nou hue die land lyk wat die <.ligter iu die
cerste vier reels bcskrywc.
Beskrywe die Suiderkruis. sum: jy horn self
gesicn lwt.
4. Ucbruik die volgende wuonlc as grundwoordc eu
maak drie samegesteldo woorde van elkee1!: eike,
graan, son, hart, more .
. 5. Verklaar die volgende sinne :
(a) Die nagwind suis deur die riete in die vlei.
(b) Die son betower die werelll in de more met sy
goue Btrale.
(c) Ji:tP hct 'n perel op sy oog,
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(d) Moenie perels voor swyne werp nie.
(e) Die opvoering van die toneelstuk was 'n
skitterende sukses.
(/) Ons rig 'n standbeeld op as huldeblyk aan die
groot man.
fl. Skrywe sinne met: toorkrag, gasvryheid, hartroerend,

verstandig, l111ldig, hartstogtel£k.

7. Let op die vulgende sarnestellings : silwerhorlosie,
koperketel, sisrok, rietdak, goudstuk, ysterplaat,
ens. \Vat dui die cernte gedeeltes van hier(lie
samcgestelde woorde aan?
8. LePs die versie nogeens en se waar die taal vn.n
die digter afwyk van gewonc prosa.
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1. LeeR : Sok rates.
(1)

Dit is moontlik om 'n goeie dcnkbceld te vorm
van die uiterlike van hicrdie eienaardige persoon.
Die Grieke waR 'n volk, wat 'n baie fvn-ontwikkelde
smaak gehad hot vir wat mooi is in. vorm, en veral
in die vorm van die menslike liggaam. Nou was
SokratrR, wat RY uiterlike betref. hyna net die
teenoorgestelde van wat vir sy landgenote die
ideale of volmaakte man waR. Hy was kort en 'n
bietjie gesi.t van lyf ; sy lippe was dik en sy nmrn
was Rtomp met 'n wippuntjif'.
2. Vertel hoe Sokrates gelyk het.
'l'ot watter volk hot by behoort
In watter land het by gewoon i

~

:1. Cee 'n kort be!'lkrywing van 'n man. wat die Orieke

mooi sou noem.
4. Maak sinno mot : denkbeeldig, inncrlik, ontwikkeli'ng,
sirkelvormig, li'ggaarnlike, ideaal, gelaatstrPkke.
5. Let op die woord fyn-ontwikkelde, en gebruik dan
die volgende woorcle om, samem;tellings van dieselfde soort te maak: goed en tcel ; skerp en slyp,
fris en bou, half en maak, lmal en skeer, rooi en
skilcler, paR en begin, Rleg en regeer.
6. Verklaar hierdie uitdrukkings: Jan iR kortgebonde, ·
ons kortstonclige lewe, die kos smaak my nie, rnenslikerwyR gesproke, landgenote is nie altyd tydgenoie nie, iemand ietR ondcr die neus vrywe, die
viRsC'r het vyfhonderd stompneuse gevang.
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1. Lees:
Sok rates.
(2)

Sokrates was dus ook nie juis wat ons sou noem
'n mooi man nie ; en tog is hy. 'n man, wat vir
altyd sal lewe in die geskiedenis van die wysbegeerte. J1ooi vergaan maar deug bly staan ; so
is dit ook met Sokratcs. Sy hart was goed, en
dit was net nodig om 'n paar woordc met horn to
wissel orri dit agter te kom. Vir die mense, wat
onder die invloed van sy pNsoonlikheid en onder
die toorkrag van sy woorde gekom het, wa'8
Sokrates nie lelik nie. Hulle kon sy siel sien en
sy siel was mooi.
2. W aarom is~ die sprcekwoord in hierdie passaa t
tocpaslik op Sokrates?
Waarin het Sokratcs so krag gesit?
Wat betoken die sin ,, sy siel was rnooi."
3. Let op die woord wyslwgePrte. Uit watter twee
woorde is dit samcgestcl. Wat dink jy nou is dfo
bctekenis van die woorrl.
4. Verklaar hierdie uitdrnkkings : die mens is sterflik ;
Sokratcs is onsterflik ; aarclse goed is verganklik ;
die twee persone verkcer in 'n woordewisseling ;
Mnr. S. is 'n invloedryke man; geen per.:ioonlike
aanmerkings word bier toegelaat nie.
5. Maak sinnc met : geskiedskrywer, bcgecrlik, wysgeer, towenaar, poswissel, briefwis~.;eling.
ti.

Skrywe 'n kort opsielletjic oor Sokrnte.:i.
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l . .Lees:

'n Voldaan of Kwitansie.*

£25 I Gs. Gd.

Vryburg,
3 Junie 1922.

Ontvang van JYJnr. Jan du I'ree":., c1ie som van
vy/-en-twintig pond sestien siolings en sikspen8
Rterling in vollP belaling v1n rrken£ng.
ld.

WJR.

W. A. Burger.
3.6.22.

2. Watter besigheid dink jy het plaaRgevincl tm;sen
Mnr. du Preez en Mnr. Burger i
Vertel voluit wat Mnr. Burger te konnc gee
met die voldaan wat hy onderteken hot.
3. ,, In volle betaling van rekening." Dit boteken dat
die betaalde som die heel bedrag van die rekening
tot 3 Junie 1922 dek. Wat ROU die volgemle
beteken het :
(a) in volle betaling van winkclrekcning ;
(b) as eerste paaiment op verband.
(r:) as half-jaarlikse rento op verbancl.
(d) as koopprys van perd, saal en toom.
(e) afbotaling op rekening;
*Dis wenRlil( dat 11io IPerlinge kcnniRmaak met voldaanvormB.
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(f)
(g)
_ (h)
(i)

as· by<lraP tot kerkfornls ;
as jaarlifo,;e prcmic op Polis No. 10,512.
ioegegee op ruil van pcrdc.
Lalans van rekening.

4. Skrywe die volgende kwitamiies uit :
(i) Wat die bakkPr jou sal gPc as jy op I Augustus
<lie hroodrekening van £2 1Os. 5d. vir Julio
1922 bctaal.
(ii) Wat jy aan icmand vandag sal uitreik wat £3
aan jou botaal vir 'n donkic.
(iii) Wat die stadsklcrk mf>re sal uitrcik aan
icmand, wat £I 0 aau jaarliksc bclasting vir
die jaar 1!J22 bctaal.
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I. Lees:

N"o. 11707.

Kaapstad, 17 Nov. 1921.
Ont.vang van Zlfnr. II. Davies,
8'us8exsiraat.
1-Voodstor k.
die som van drie pornl tien sielings en lrippen8.
r:~

: 10 : a.
Id.

17.JJ.21.

A.v.B.

Vir Southern Motors and Supplies, Ltd.
A. van B1erk.

2. Bostaande is 'n voldaan uitgc>rcik dour 'n grout
firrna. In watter opsigto verskil dit in vorm van
die voldaan op die voorgaande bladsy?
3. Skrywe kwitansies uit wat die volgende transak8ies
afsluit. :
(a) S. Daniels van Donkerspruit hetaal sy vleisrckening van £4 H'8. Od., by Vorster en Kie,
op Maitland, op 21 Maart 1922.
(11) Juta on Kio, Kaapsta<l, ontvang vandag
£2 10s. Od. van l\fnr. W. Venter, hoofondcrwyser van die skool op Brandvlei, in vollc betaling van 'n boekrekening.
(r) Die Suidafrikaanse Mutual-Lcwernversekcringi:lrnaatschappy, tak Paarl, ontvang £20
van ~1nr. Jan \Vassenaar van Simondium ;
dit is die jaarlikse premie op twee lewenspolil:'HC, Nos. 697,541 en 7.98,7M; die betaling
geskied op 10 Okt. 1922.
(d) Jy is klcrk by die prokurPursfirma Michau on
de Villiers; l\fnr. B. Oo;ler hetaal vandag
£7 12s. wat hy skuldig ii' aan Die Handclshuis Bpk. en waarvoor hy 'n aanskrywing
ontvang bet van die prokureurs.
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1. Lees:

Telegram.*
AAN.

VAN.

Martha.

Jan van dcr l\T erwe,
Heilbron.

Veilig aangokom aangename
brief mc>ro groctc.

mern~o

mooi dorp

2. Skrywe die inhourl van hierdie telegram in volsinne
uit.
3. Veronderntel dat jy Martha is wat met 'n vrindin op
Parys gaan kuicr het. f\krywc nou die brief aan
jou pa.
3. Skrywc 'n tolegram uit, \Vat jy sal afatuur onmiddellik voor jy weer huistoe vertrek.
4. Veronderstel dat jou oudste hrocr, wat tien jaar
gelede na Rhodesie getrck hot, skielik op Heilbron
aankom. Skrywe 'n telegram uit, wat jou pa
aan jou sal stuur. Skrywe ook jou antwoord uit.
5. ,. Korn nie te laat nie." Dit is die inhoud van 'n
tdegram. Dit het verskillende betckenisse wat
kan uitgebring 'word dour middel van sekere
loestekemi. Sit die leestekens by, en maak die
omstandighede dui<lelik waaronder die telegramme
kan gestuur word.
fi. Skrywe sinne met : aankom, uitkom, afkoni,
inkom, nakom, agterkom, bykom, omkom, toekom.
7. Grvete is 'n meervoudsvorm waarvan die enkelvou<l
nie bestaan nie. Soek meer woorde van dieselfde
soort op -e. Har8ings en kaiing8 iR soortgolyke
woorde op -s. Soek nog meer van hullo.
*Dis w enslik dat teleg-ramvurmH vir hierdie OPfening<> g<>bruik word.

I. Lees:

'n Poskaartjie. *
J 2 Smitstraat,

J ohanncshnrg,
2 fkpt. 192:2.
Liewe Moeder,
Rtuur tog asseblief my jas Raarn met Annie aR
sy Sater<lag Rta<l-toe korn. Ek moet Satorclagaan<l na }jrmelo gaan, en die weer bly maar
koutl. Ek sal Oom ·Willem daar opsoek.
lJ seun HENDRIK.
2. Skrywe die naam en arlres voluit soos dit op 'n
poskaartjie hoort.
3. Skrywe Hendrik se boorlskap necr soos RY ma dit
aan Annie sou gee : ,, Annie, H ernirik se . . . " ,
4. Wanneer maak ons gebruik van 'n poslrnartjie
i.p.v. 'n brief.
5. Skrywe 'n poskaartjie aan 'n hoekhandelaar, waarin
jy kla, dat 'n sekere bock, wat jy beskl het, nog
nie deur jou ontvang is nie.
6. Skrywe sinne met : winkr+toe, na die winkel toP,
tuin-toe, na de kraal toe,
kantoor toe.

8kool-toP, na d,ie pos-

7. Om; se: Die wind is koud maar daar waai 'n koue
wind. <lebruik die volgendo woonk ook so in
sinne : mid en 011, lank on Zany, lel'!J en lee, goPd
en yoeie.
8. Die meervoud van jas is jastP. Sock nog meer
wcorde wat hnlle mf'orvoud met -le vorrn.
*Dis \venslik dat die lt>erling"P k!'m1i>maak met werklike l obkaartjies.
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1. Lees:

'n Advertensie.*

LEER BOEKHOlT.
Tuis iu u vryo tyd. Ons sistcem is maklik en
d io loergcld is gering. Skrywe vandag om besondcrhode aan die Premier-Besigheidskool,
Bus 208, Kaapstad.
2. Skrywc die inhoud van hierdie advertensie in volsinne uit.
3. Skrywe 'n brieft aan die huufonderwyser van
die besigheidskool, waarin jy horn vra om besondorhede van sv boekhoukursus.
4. Skrywo ook ·die antwoord waarin die volgendo
besonderhedo mcogodcel word: die kursus vir
matrikuleerde studente loop oor 1twee jaar, die
vir ongematrikuleerdes duur drie jaar ; die leergeld
is tweo pond per kwartaal ; studente kan kies
tussen klasonderwys on ondorwys per brief ;
die skooljaar begin op 20 Januarie 1923.
5. Vorklaar die volgende sinne:
(a) Oos wos, tuis bes.
(b) Geld wat stom is, maak reg wat krom is.
(c) Ek is vrygestel van twee eksamonvakke.
(d) Na twee dae is die gevangene weer op vryo
voet gestel.
·
6. Skrywo sinnc wat die toenoorgestelde betekenis het
van die volgcndo :
(a) :My pa is vandag tuis.
(b) Ek vool my tuis by my oom.
(c) Die work is maklik.
(d) Daardie student work sistematies.
7. Oebruik in sinne: les leer, 'n leersak, 'n Jwutleer,
'n leer vin tienduisend man, 'n leer wyn.
- ---------- - - - - - - - - - - *Werklike koerantadvcrten~ies bchoort aan <lie leerlinge gl·wys te word.
tSkryflilokpapier beboort gebruik te word.
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I. Lees:

2.

3.

4.

5.

6.

Advertensies. *
(a) BENODIO, scun en dogter van omtrent l 3
jaar, om algemcne kantoorwcrk to leer; meld
skoolf:;tandcrd bercik ; goeie vooruitsigtc.
Doen aansoek by ,T. \Vappenaar, Bus 403,
Kimberley.
(b) VERLOOR, leerheursie met geld en reiskaartjie, JolrnnneRburg na Pretoria; buurt
van T£loffstraat ; beloning. Skryf aan :F.
Prinsloo, 2·1 Sirnmondsstraat, Braamfontein.
V erondcrstel dat jy verplig is om die skool te verlaat
r:a Standerd VI, en Rkrywe 'n antwoord op die
ecrste advertensie.
8krywe 'n poskaartjic aan :;\Tur. F. Prinsloo,
waarin jy horn meedeel <la,t jy die verlorc beursie
opgetel het.
'n Vreemde hond hot by julle aangekom en hom
somar tuifigcmaak. Skrywe 'n advertensie nit
wat jy in die koerant Ra! plaas.
Skrywc ook die antwoonl van die eionaar in
briefvorm.
Let op die samcHklJing leerbeur8ie en skrywe sinnc
met ses soortgclyko RamestcllingR, d.w.s. samestellings waarvan die cernte deel die stof aandui,
waarvan die artiekcl gemaak is.
Let op die samestelling 8immonds8traat.
Ons
Rkrywe ouk aR eon woord Brakrivier, Tafelberg,
Brandvlei en alle aardrykskundigc name waarvan
die laastc decl 'n soortnaam is. Soek nog tien
sulke samcgcsteldc ~uorde.
Vt'1klaar die volgendc uitdrukkings:
(a) Ek het toe melding gemaak van daardie fcit.
(b) Daar is pmgtige vooruitsigte vir jongkerels in
die hamlcl.
(c) Mnr. S. is nio vandag op sy kantoor nic.
(d) Geld wat stom iH, maak rcg wat krom is.

-

-

.

•W1;Jrk!ike kocrantadvcrtcnsj<;J8 bchoort gutoon te word,

I. Lees:

'n Bewys.*
Kimberley,
JO Mei 1922.
Ek, die omlergotekcnde, belowe om te bPtaal,
drie maande n<i hierdie datum, aan .Mnr. Jan
W interbach, of, order, aan die Standaard- Bank,
Warrenton, die som van twintig pond 8ierl·ing met
rente teen 8 persent per jaar, vir waarc1o ontvang.
£SO.

1iu.

JU.5 ..'32.

J. F. Dreyer.

J.J!'.D.

2. Vert cl in jou eiP ·woonle wat .Mnr. 1Jreyer belowe
om to docn.
:~. 'Vat beteken die uitdrukkings of order, aan die
Standaard- Rank, vir wanrcle ontv.mg in hierdie
dokumont.
4. Skrywe bewy:-;e uit vrnt die volgende transaksies
voorstcl :
(a) Jy koop vandag 'u iwnl van F. Ziervogel vir
£22 cri jullc kom ooreen <lat jy die bedrag
na aftoup van 'n maancl moot Letaal.
(b) James WatRon skuld vir jou £50 en hy het
gister belowo om, na twaalf maande, die
b0clrag met rentc teen 7 persent to bctaal aan
die Afrikaamm Bank-Korporasie op Lydonburg.
(r) Twee veekopern onclorneem om £:200 aan 'n
sekerc hoer te betaal ses maande na hulle die
vec gekoop hct. Die bewys clra rente teen
6 persent.
(d) 'n Vrincl skuld jou £!) en bclowc vanclag om
dit na RCS maando to betaal.
*DiK wem.lik uat leerlingc konnismao,k met l>ewysvorms.
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1. Lees:

Boodskappe.

(n) ,, Loop gou na die cfokter, " 7 illcm, on so
ck vra of hy nie assoblicf gou hiornatoc sal
kom nie. Se vir kom Lenio hct gistor opgostaa,n ma,ar vanmiddag hct sy weer 'n hoc
koors."
(h) ,, Willem, jy kan vir Mevr. van der Nforwe
gaan vra of Piet en Bettie vanmiddag hicr by
ons kan kom koffie drink en pannekoek ect.
Se dat dit jou verjaarsdag is."

2. Vcrondcrstel dat jy Willem is en skrywe necr
presics wat jy (a) aan die dokter, (b) aan l\fovr.
van der l\fcrwe sul se.
3. Bring ook boodskappe tcrug (a) van de doktcr, (b)
van Movr. van der 2\forwc.
4. Let op die volgcncle twee sinne :
(a) Ons het 'n goeie dokter op ons dorp; sy
imam is Boyern.
(b) Duardio man is 'n doktor in die wetcnskap;
sy naam is Marais.
Dokter hetekcn geneeshecr ; doktor is 'n gcleerdc
tietel. Die vcrkorte vorm van albei is Dr. Hierdie
verkorting staan altyd voor die naam, bv. Dr.
Hanau. Anders word die woorde voluit geskrywe:
Beste Doktor ; daar loop '11 doktcr.
5. Die volgcnde tictels word altyd agter die naam
gcplaas : M.D.; D.Sc.; .M.B.; R.A.; M.A.;
M.Sc.; L.V.; L.P.R; L.U.K.
Skrywe name van persone met hierdie titcls
daarhy. Wat betoken die tietels?
Koop

en~

~tel-

Juta

bC

Afrikaanse Verhaaltjies voor n an1ler

en sprf'ekonderwyH g-ebruik.

PryH l/G.

~tmil'b

hy <lit:
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I. Lees:

2.

:-!.

4.

5.

Direkte en Indirekte Rede.*
" Daar is cindelik weer vrcdc is die wereltl."
,, Huovccl monso begryp die bctekenis van die
Grout Uorlog? "
,, Gaan huiPtoc en stmlccr hierdie groot vraagstuk."
Hierdie sinne is gebruik deur 'n sekere spreker
op 'n vergadering.
Hullo bovat die werklike
woorde van die sprcker. Die eernte sin is 'n verklaring, die twede 'n vraag en die clerde 'n bevel.
As ons die tom;praak in die koerant lees, dan staan
hierdie sinnc daar andern : Spreker het verklaar
<lat daar eindelik weer vretle in die wereld is. Hy
wou weet hoeveel mense die betckenis van di.e
Groot Oorlog begryp. Hy raai sy gehoor aan om
huistoe to gaan, en daardie groot vraagstuk to
studeer.
Hier het ons die gerapporteerde woortle van die
rcdcnaar. Ons gcbruik uok die benamings dfrekte
rede en indirekte rede om die twee to onderskei.
8krywc oor as indirekte rede :
,. Oorweeg u uitspraak deeglik," ::;e die regtcr
aan die jurie.
,, Is alles nou reg, sodat ck more vroeg kan
vcrtrck"? vra hy vir my.
"Ja, Neef," se Oom, "dis allcs goed en "WCl;
maar dit lyk vir my of 'l'as ook 'n taamlike droe
keel hot. Hy is altyd klaar vir 'n paar koppit~R
tee of vir twee of drie glasics wyn."
,, Ek stem glad nie in met >vat die openaar gcsc
}wt 11ie," vcrvolg die tccm;tandcr. ,, \\'at sal van
ons land word as die bocr<lerv tot stilstand kom?
Ek gee toe dat die staat haic geld uit die mync
trek, maar uit die hoer so sak word nog baic mee1·
gehaal."
\Vatter veranderings het jy sovcr geleer om to maak,
as jy direkte redo in in<lirektc wil vcrander ?

*Uittrek~elri uit koerante Leh~ort"-i~ -~te~band 'mf't hlerdie oefeninge
aan die lecrlinge voorgelees tc word.
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1. Lees :
Dit is twaalfnur in die 11ng. T<jk staan op die
treinbrug. Ynor my strC'k die vJaktos van die
VryAtaat hullo uit. Agter my JC 'n pnar golwcnde
hC'U\> ds in Trausvaahie gchicd. Alles is clooclstil.
Die stilvloeiemlc water van die Vaalrivier lyk soos
'n laken van sihH:r. Die maan skyn holder.
2. Vrae:
H oevePl werkil'oorde of rrseg1lc8 is Llaar in hierdie
stnkkie?
Hocveel sinne is daar?
f s claar woonlc wat twee of mcer van die sinne
aanrnckaar koppd?
Js daar enigc> verband tussPn die sinne afgesicm
van die hetC'kenis '!
Hoc hcet sulke allcenstaande sinne?
:1. Koppel <-lil· eerste twc>e sin110 mot clie koppelwoord
n1, die dorde en diC' vicrde met rnaar, die sescle
en die sC'wcndo met want en skrywe diC' stuk dan
weer uit.
\Vatter van die twee RtukkP leeR nou die glac!Rte
en aangenaamRte?
4. Oebruik een of meer van die koppelwoorde rnaar,
dog, of, en, want om die volgon<le Rinne 'te verhind,
waar <lit moontlik is : Pict iR tcin jaar oml. Maria
is elf. Die twee magnie laat Rlaap uie. Hulle moet
vroeg opstaan. Saans cC't hnllP vroeg. Pa het
honger. Ma is vaak.
.5. Doon ook so met dus, daarorn, derhalve, nogtans,
daarentce, maar let op, dat hierdie koppelwoorde
die onderwerp en gesegdc van die twcdc sin laat
plekke ornruil: Die weer st.eek op. Dit sal reen.
Jy moot gaan. Ek bly tuis. Ruit0 is dit koud.
Hinne is <lit warm. Dit is al laat. Ek moot nog
work.
G. Twee of moor enkelvouclige Rinne, wat dcur bo>vegenoemde woorde gekoppcl word, rnaak 'n VPelvoudige sin nit. Die sinnc waaruit hy bestaan staan
in ncwenskilckende verband.
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1. Lees:

Dit was tienuur in die more. Ek korn op die
plaas aan. Op die stoop sit 'n ou man. Hy licet
my hartlik welkom. Ek klim af van my perd.
Ek kom in <lie voorhuiR. Dit is Rmaakvol gemeubeleer. Ek gaan sit. 'n l\Iei<l kom binne met 'n
koppie koffie. Ek kry rlie geur van die koffie
eerste.
2. Koppel <lie eerstc twPe sinue met die koppehvoord
toe, die derde en die vierde met 11'al. die sesde en
die sewende ook met wat, die agste en di0 neende
met toe, die noi.'nde en die tiende met u•aarvan.
Skrwye die siuk so uit.
\Vatter lees die natuudikste en lekkerste '!
3. Koppel die sinne in di0 volgen<le stulc waar dit
moontlik i::i deur middel van 0en of meer va1i die
woorde wat toe, omdat, waarlieen, u·aarin, van wie.
Jan van Riebeek het in 16i:i2 hier gelanrl. Hier
was net inboorlinge. Hulle waR on beskaaf. Die
kommandeur het da<lelik 'n fort gebou. Hy waR
bevrees vir aanvalle van wilrlc diere en van die
inboorlinge. Hottentotstamme het nou en dan
by die Kaap gekom. Van hulle het die kommandeur skape gekoop. Van Rieheek waf> tien jaar
hior. Die kornpanjie het horn toe na Java gestuur.
Hy wou graag claarhoen gaan.
4. Twee of moor enkelvoudigc Rinne, wat cleur bowegenoemde woorde vcrbind word, maak 'n 8amege8felde sin uit. Ecn van die dele van 'n samegestelde sin is altyd die hoofsin; die antler is onderge::;kik aan die hoof-,i11 en -;taan <lm in onderskikkemLr verband.
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l. Lees:
(a) Eindelik kom die generaal op die toneel. Hy
rig toe 'n woord tot die le·"'r.
(b) Ek kan nie loop nie. Ek is te swak.
(c) Hier is die man. Hy het die koerant gekoop.
(d) Ek kom by di.e huis aan. Die eienaar was nie
tuis nie.
(e) Om vieruur kom jy terug.
Loop haal die
geweer. Hy staan in my kantoor.
2. Verander: (a) in 'n veelvoudige sin en ook in 'n
samegestelde sin ; (b) in 'n veelvoudige sin, en
ook in 'n samegestclde sin ; (c) in 'n samegestelde
sin ; (d) in 'n veelvoudige sin een ook in 'n samegestelde sin : (e) in 'n samcgcstelde sin.
3. 'n Goeie skrywer maak gebruik van al drie soorte
sinnc: enkelvoiidige. veelvoiidige en samegestelde.
'n Stuk wat net een ::mort bcvat word eentonig.
As 'n memi van al drie soorte gebruik maak, kan
jy jou gcdagtcs ook makliker en mooier uitdruk,
want al ons gedagtes pas nie good in dicselfde
soort sin nie. Die bcste stiliste weet presies watter
soort sinnc hulle elke maal moet gebruik. soos die
agtereenvolgende gedagtes by hulle opkom.
4. Let op die 80orte 8inue wat in die volgende paragrawe
voorkom : "Op 10 Oktober 1825, is daar op die plaas Vaalbank, distrik Colesberg, 'n kind gebore wat bestem was om 'n groot rol te speel in die geskiedenis
van Suidafrika. Di6 kind was Stephanus Johannes
Paulus Kruger. Sy vader was Casper Kruger en sy
rnoeder was Eliza Steyn."
,, Dis 'n piekniek van veertien dae vir die hoermense en natuurlik is daar dan ook 'n groot
skyfskietery. Om; mond water as ons daaraan
clink. Laat ons nou na die Papegaaiberg gaan.
Al die mans, oud en jonk, stroom daarnatoe. en
die vrouens en meisies en kinders ook. Daar
staan die skyf. Dis 'n houtvoel aan 'n paal
vasgespyker. Sy vlerke staan wyd oop. Dit lyk
nes 'n papegaai."
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1. Lees:
'n Oproerige vergadering.

Ofskoon 'n dringende telefoniese boodskap
vroeg in die voormiddag tot die generaal gerig
is, het hy versuim om sy verskyning op die bepaalde tyd te maak. Daar het groot drukte in
die saal geheers. Dreigende uitroepe uit die
mond van opgewonde persone weergalm deur die
gebou; by die ingang staan nog 'n massa mense,
vir wie daar geen ruimte meer is nie, maar wat
mekaar vertrap om toegang te kry.
2." Veronderstel dat jy teenwoordig was op daardie
vergadering en gee 'n beskrywing van wat jy in
die saal gesien en hoor het.
3. Gee 'n beskrywing van wat gebeur het gedurende
die eerste vyf minute na die generaal opgedaag het.
4. Wat beteken die volgendc sinne:
(a) Daardie man het sy plig versuim.

(b) Hierdie boek het al vcrlede j aar verskyn.
(c) Jy moet by horn aandring dat hy ons help.
(d) Die spreker se woorde vind geen ingang by
die gehoor nie.
(e) Die toegangsprys is twee sielings.
(/) Die dominee het net 'n kort woorcl tot die
mense gerig.
(g) Ons moet nog die uur en dag bepaal vir die
voetbalwedstryd.
(h) Die werkloosheid is eeu van die treurigste
·na-oorlogse verskynsels.

5. Gee 'n mondeiinge beskrywing van enige vergadering wat jy self bygewoon het.
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1. ~Iaak volle<lige stories op uit rlie volgende :

(ri) 'n Homl bet 'n stuk vlcis gestcel-kom by
'n rivier--sien sy skaduwee in die waterdink dis ander houcl met ancler stuk vleif'hap- sy eie stuk v:Ieis val in die water.

(11) Jakkals was iIJ dif' slagyr;ter-sy Rtert het
agtergcbly-waR skaam-roep al die jakkalse
l1ymekaar--vPrtel hoe lekker dit is sonder
stert-'n stert i"l lelik en van geen nut nie-·
raai alma] aan om hulle F-tcrte te laat afkap'n OU jakkals lag horn uit-- hy se as die antler
sy :;;tert kon terugkry, hy nie so 'n voorstel
:,::on maak nie.
2. Plaas gepa-.:t.e opRkri±te by die verhale.
3. Skrywe -:innc met hoefy8ter, 8trykyster, slagmes.
slagltwis, slagskaap.
4. ~krywe sinne met die teenoorgestelde van : andet
agtergebly, skaam, lekker, nuttig, aanraai.
5. }faak samegedtelde c.inne nit :

(11) Hy hap na die antler stnk vlei8 en sy eie drywe

af.
(b) Die jakkals hon 'n \ ergadcring ; hy het 'n

afstert.
(r) Jakkals is skaam; R.Y stert het agtergebly.
(cl) Die on <Jlim jakkals het hum uitgelag.
fi. Skrywe die t\\ ede Rturie aR <lirckte rede, soos die

ou jakkals <lit sou oorverte1 het.
7. 8kryv•e die direkte woordc van die on jakka1s se
storie weer oor as i"1ulirekte re<le.

4-1
'n Debat.
J. ,,

-;vat j;:i b0ter, sfaaslewe of plaaslewe"? Di<:
inleier kan o.a. die volgende punte aanroer ten
gunste van Jie plaaslew-e :
(a) Die ;:ikoon en suiwer lug van 'n plam; is gesoml.
(h) Die boer se ·werk maak hom li.ggaamlik sterk
en gmmnd.
(c) l\folk, eiern, hotter, grot:nte en vleiH i:; vars en
maklik verkrybaar op 'n plaaf'.
(d) Die bot:rdery is nie :,;o wisselvallig as die meestc
f'oorte stadsbesighede nie.
(e) Die bocr kan stadsvoorregte op sy plaas genict :
sport. geselligheid, &kole, hoeke, koerante.
(/) Die hoer iH onafhanklik van antler mense ;
hy is sy cie baas.

2. V\Tat kan jy as teeirntander aanvoer om hierdie punte
van die inleier te weerle ?
3. Noem argumente op ten gum;te van die 8tadslewe.
4. Probeer om jou eie argumentc ten gun:itc van die
stadslewe te verswak of te weerle.
5. Vcrklaar die volgende uitrlrukking" :
(a) Die bocr is van 8ekere voorregtc \TerRtoke.
(b) OnR kry ook lcs in gesondheidsleer.
(c) Jan iH afhanklik van sy oom.
(d) Dit ontbreek my aan liggaamlike krag.
6. Gebruik die volgende woorcle in sinne: gunsteling,
redeneer, werkkring, weerle, verle, lugvaart, afle·ier,
aft riding.
7 Mank 'n kort OIJRtel our Ocstyd of Ons Bioskoop.

4?,

'n Debat.
l. ,. \Yas die lewe van die Voortrekkers vryer en
gelukkiger as ons lewe vandag " ~ Dit is die
onderwerp van die debat. Ten gunste van die
Voortrekkerslewe kan o.a. gese word :
(a) Die Voortrekkers was vry om te gaan waar
hulle wou.
(b) Die land was leeg, wild was vol op en kos
rnaklik te vind.
(c) Hulle het eenvoudig en onbekomrnerd gelewe.
(d) Hulle het 'n gesomle lewe gelei in die ope lug.
(e) Hulle het nie geja na rykdom, weelde en
pragtige modes soos ons nie.
(/) Hulle het geen belastings betaal nie.
(g) Die kin.dcrs moes nie jare lank skoolgaan nie.
2. Veronderstcl dat jy die teenstander is; neem hierdie
ses puntjies een vir een en pro beer bewys dat daar
nie veel in hullo sit nie. Bv. (a) Hulle kon gaan
waar hullo wou, maar waarheen was dit veilig
en die moeite wercl om te gaan ~ Party streke
van die land was ongesond ; in antler streke was
die in boorlinge te gevaarlik ; sommige streke was
onvrugbaar en ongeskik vir vee, ens.
3. N oem nou ook bewyse op dat ons vandag daar beter
aan toe is as die Voortrekkers.
4. N oem nadele van die hedendaagRe lewe, waarop
-lie inleier van die debat bchoort te wys.
5. Omskrywc die volgende sinne sodat die betekenis
duidelik is :
(a) Die inleier staaf sy bcwerings deur middel
van geskiedkundige feite.
(b) Die teenstander moet die argumente van die
inleier weerle.
(c) Die vergadering was unaniem ten gunste van
die opponent.
(d) Om tienuur het die vergadering verdaag.
6. Maak 'n kort opstel oor Ons laaste Dingaansfees of
N agmaal op die dorp of Ons woeligste straat.
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