
 



 

 



Beantwoord die volgende vrae in volsinne. 

 Waar het Edwin die papiere gegooi? 

 Wat sal die munisipaliteit doen as papiere in die straat neergegooi 
word? 

 Waar beland al die papiere en die blikke voor die skoonmakers dit kan 
optel? 

 Wat word met die yslike hope rommel gedoen om dit te herwin? 

 Wat beteken dit as jy sê iemand is ‘n morsjors? 

 

Skryf elke sin oor as ‘n vraagsin. Begin met die woorde tussen hakies. 

 Hy gooi die papier op die grond. (Wat………?) 

 Rommelstrooi besoedel die wêreld. (Wat……..?) 

 Die wind het die papier en die blikke die veld ingewaai. (Waar…..?) 

 Rommel kan deur masjiene sorteer word. (Hoe……?) 



MEMO 

Beantwoord die volgende vrae 

 Waar het Edwin die papier gegooi? 
Edwin het die papier op die grond gegooi. 

 Wat sal die munisipaliteit doen as papiere in die straat neergegooi 
word? 
Die munisipaliteit sal vir iemand werk gee en vra om die papiere op te 
tel. 

 Waar beland al die papiere en die blikke voor die skoonmakers dit kan 
optel? 
Die papiere word in die veld ingewaai of beland in die stormwatersloot 
wat die papiere na die riviere te neem. 

 Wat word met die yslike hope rommel gedoen om dit te herwin? 
Die hope rommel moet deur mense sorteer word. 

 Wat beteken dit as jy sê iemand is ‘n morsjors? 
Dit is wanneer iemand rommel strooi/ vuilgoed neergooi/die omgewing 
besoedel met papiere en gemors. 

Skryf elke sin oor as ‘n vraagsin. Begin met die woorde tussen hakies. 

 Hy gooi die papier op die grond. (Wat………?) 
Wat gooi hy op die grond? 

 Rommelstrooi besoedel die wêreld. (Wat……..?) 
Wat besoedel die wêreld? 

 Die wind het die papier en die blikke die veld ingewaai. (Waar…..?) 
Waar het die wind die papier en blikke ingewaai? 

 Rommel kan deur masjiene sorteer word. (Hoe……?) 
Hoe kan rommel sorteer word? 

 


