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• ‘n Bywoord vertel vir jou meer van die werkwoord.

• Ons kan HOE vra saam met die werkwoord:

• HOE speel jy? Ek speel rof.
• HOE gooi jy?  Ek gooi die bal hoog/ver.
• HOE loop jy?  Ek loop vinnig/stadig.

Kan jy onthou wat ‘n werkwoord is?

Dit is die DOENwoord in ‘n sin.



Kyk na die werkwoord en dink aan ‘n byw0ord wat daarby pas
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Kom ons maak sinne met die bywoorde.

Die dogtertjie swaai baie hoog.

Die seuntjie lees sy boek vlot.

Die meisie huil baie hard.

Maak jou eie sinne en teken die 
prentjie.

HOE ?

HOE ?

HOE ?



Soek die bywoorde in elke sin.
• Die seun hardloop vinnig op die gras terwyl die hond hom jaag.
• Pappa plant versigtig die nuwe plantjies in die tuin.
• Ek gaan vanaand by my maatjie kuier.
• Juffrou leer geduldig vir ons hoe om somme te doen en sê ons moet altyd netjies

skryf.
• My boetie lek haastig die roomys wat besig is om vinnig te smelt van die hitte.
• My sussie kan pragtig teken en verf.
• Ek het hard geskree toe ek die slang sien.
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Hoeveel werkwoorde kan jy sien?
Dink nou aan ‘n bywoord vir elke

werkwoord.


