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SKRYF
Jy gaan jou eie instruksieteks skryf!
Bestudeer die volgende illustrasie en voer die opdrag uit.
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Rian se pa, Deon, is baie kwaad omdat sy kamer so onnet is. 

“Kyk hoe lyk jou kamer! Dis al elfuur! Maak dadelik hierdie kamer reg! Vee die 
vloer! Kyk hoe lê die stof op alles! Tel die gemors op die vloer op en pak weg! Wat 
van die bed?! Maak op! Nou!” 

Rian is skoon deurmekaar! Waar moet hy begin? Hoe moet hy te werk gaan? Wat 
kom eerste? Die klere? Die bed? Wanneer moet hy met die besem inspring en
vee? Of moet hy eers afstof?

JOU OPDRAG:

Help Rian en skryf vir hom 13 instruksies neer sodat hy sy pa tevrede kan stel. 

LET WEL:

• Skryf jou instruksies eers op rofwerkpapier.

• Onthou ‘n titel voor jy skryf.

• ‘n Opdrag begin altyd met ‘n werkwoord, bv. Was die koppies.

• Onthou die regte taal en punktuasie.

• Gebruik ‘n formele skryfstyl.

• Gee inligting kort en duidelik.

• Skryf netjies oor. 
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➢ Skryf 3 wenke in volsinne vir Rian neer sodat hy nie weer in die moeilikheid by 

sy pa sal kom nie.

➢ Verduidelik nou ook aan Rian hoekom dit nodig is dat jou kamer altyd

netjies moet wees. Gebruik 3 volsinne.
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SPELLING: KOPPELTEKEN
Wanneer gebruik ons koppeltekens?

Bestudeer die reëls vir die gebruik van koppeltekens wat in die kolomme voorkom. Skryf
dan die korrekte woorde uit die onderstaande lys wat by die reël pas.

By opeenhoping van vokale

Om dubbelsinnigheid te vermy

By woordgroepkoppelings

By samestelling waar “en” voorkom

As ‘n weglatingskoppelteken
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WOORDE:

hoofseun en -meisie          piet-my-vrou         see-eend         asma-aanval

bek-en-klouseer          wag-‘n-bietjie-bos          bo-op          pronk-ertjie

skaap- en beeskrale          klim-en-klouter
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MOONTLIKE ANTWOORDE:

TITEL ✓

Gaan bêre die rugbybal by die ander sporttoerusting. ✓

Bêre die handdoek in die badkamer. ✓

Hang die baadjie in die kas. ✓

Tel die skoene op en sit dit by die ander skoene in die kas. ✓

Gooi die vuil sokkie in die wasgoedmandjie. ✓

Vou die trui in jou hande netjies op en bêre dit in die laai. ✓

Vou die serp (wat by die laai uithang) netjies op en pak in die laai. ✓

Vou die T-hemp (wat by die laai uithang) mooi en pak alle T-hemde bymekaar in die laai. ✓

Hang die gordel/belt (HAT) by die broek op die bed by die ander gordels in jou kas. ✓

Vou die broek mooi op en hang in die kas. ✓

Tel die papier op die vloer op en sit dit by jou ander papier op jou lessenaar. ✓

Tel die kartondoos se deksel op en sit dit by die ander karton om te herwin. ✓

Vou die boek toe en sit die in die boekrak. ✓

Maak die bed op. ✓

Trek die prent teen die muur reg. ✓

Stof nou alles mooi af met ‘n stoffer/stoflap. ✓

Vee die vloer mooi skoon met ‘n besem. ✓

(Party mense verkies om eers te vee en dan af te stof.) 
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Skryf 3 wenke vir Rian neer sodat hy nie weer in 

die moeilikheid by sy pa sal kom nie.

Pak dadelik bv. jou skoene in die kas as jy dit uittrek. ✓

Kies ‘n dag in die week wanneer jy jou kamer skoon vee en afstof. ✓

Maak jou bed elke oggend op voor jy skool toe gaan. ✓

Pak elke ding op sy plek. ✓

( ANDER MOONTLIKHEDE IS OOK REG)
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Verduidelik nou ook aan Rian hoekom dit nodig is dat

jou kamer altyd netjies moet wees.

Jy sal minder na klere soek wat “weg” is. ✓

Jou pa sal jou prys. ✓

Jy sal minder in die moeilikheid wees. ✓

Jy spaar tyd. ✓

Jy kan meer tyd aan jou skoolwerk bestee. ✓

(ANDER MOONTLIKHEDE IS OOK REG)
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By opeenhoping van vokale see-eend ✓

asma-aanval ✓

bo-op ✓

Om dubbelsinnigheid te vermy pronk-ertjie ✓

By woordgroepkoppelings piet-my-vrou ✓

wag-‘n-bietjie-bos ✓

By samestelling waar “en” voorkom bek-en-klouseer ✓

klim-en-klouter ✓

As ‘n weglatingskoppelteken hoofseun en –meisie ✓

skaap- en beeskrale ✓

SPELLING: KOPPELTEKEN

Kom ons kyk of jy jou reëls oor koppeltekens ken. 
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