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(Bron: Via Afrika)

Afrikaans
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LEES HARDOP! Lees die volgende gedig, Visvang, eers 
vir jouself en dan vir iemand anders. Onthou om die woorde 
reg uit te spreek en met gevoel te lees.



TAALLEER: Voegwoorde
Voegwoorde voeg sinne saam om een sin te maak. Bv. Karabo is ongehoorsaam. 
Hy luister nie na sy ma nie. Karabo is ongehoorsaam, want hy luister nie na sy 
ma nie.
Soms verander die woordorde. 

❖ Sy ma kyk. Hy hardloop see toe. Sy ma kyk terwyl hy see toe 

hardloop. (Die werkwoord skuif na die einde.)

❖ Hy is siek. Hy swem nie. Hy is siek, daarom swem hy nie.(Die 

werkwoord skuif tot na die voegwoord.)

AKTIWITEIT: Verbind die onderstaande sinne met die voegwoord tussen hakies. Let op die 
woordorde.

1) Lance swem. Karabo kan nie. (maar)

2) Lance swem terwyl Karabo sit op die strand. (terwyl)

3) Karabo gaan dokter toe. Sy voet is seer. (want)

4) Karabo se vakansie misluk. Sy voet is seer. (omdat)

5) Hy is ongehoorsaam. Sy ma raas. (daarom)
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ANTWOORDE:

• 1) Lance swem, maar Karabo kan nie. (Onthou die 
komma)

• 2) Lance swem terwyl Karabo op die strand sit. 
(woordorde)

• 3) Karabo gaan dokter toe, want sy voet is seer. 
(Onthou die komma)

• 4) Karabo se vakansie misluk omdat sy voet seer
is.(woordorde)

• 5) Hy is ongehoorsaam, daarom raas sy 
ma.(woordorde en komma)
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HOE OM ’n STORIE OP TE SOM: As ’n mens ’n storie wil korter maak 
(opsom), moet jy die belangrikste woorde vind en dit neerskryf. Gewoonlik kry ’n mens 
van die woorde in die titel of in die eerste sin. Daarna moet jy feite soek wat jou meer 
van die sleutelwoorde vertel.

Lees ’n Ongeluk weer. Skryf die sleutelwoorde neer en som dan jou storie 
op. Jou opsomming mag nie langer as 40-50 woorde wees nie.


