
Graad 6 

Afrikaans 

Week 3: Memorandum 

 
Maandag, 4 Mei: 
 
Tema 7 Inleiding p. 73 

1. Die figuur heel links is die heel jongste en die persone word ouer soos jy regs 

beweeg. 

2. Moontlik figuur 1 of 2. Enige van die twee antwoorde is korrek. 

3. Dit kan moontlik dui dat dit handel oor stories van mense / elke persoon se 

storie verskil / jy skryf elke dag aan jou eie storie. (iets soortgelyk is korrek) 

5.  Die pad verteenwoordig ‘n mens se lewenspad. 

6.  Die reënboog sluit aan by die uitdrukking dat daar ‘n pot goud aan die punt  

van die reënboog is. Die verskillende kleure en prente kan ook ‘n aanduiding 

wees dat elke mens/ouderdomsgroep van mekaar verskil of uniek is. 

 
Woordeskat p. 75 

1. Afvalmateriaal: goed wat oorbly nadat iets verwerk is en wat gewoonlik 

weggegooi word 

2. Buitelyn: lyn wat rondom ‘n ruimte loop (grens) 

3. Bynaam: spotnaam / toenaam 

4. Kunswerk: kunsskepping / kunsgewrog 

5. Lewensfilosofie: hoe ‘n mens dink oor die lewe 

6. Nalatenskap: alle tasbare en ontasbare dinge wat ‘n mens na jou dood nalaat 

7. Protes: afkeuring van iets / verset teen iets / ontevredenheid 

8. Rommel: ‘n klomp ou/gebreekte goed wat nie meer bruikbaar is nie 

9. Toeriste: mense wat vir hul plesier reis 

10. Uitdrukking: manier om iets te sê 

 
Dinsdag, 5 Mei: 
 
Biografie p. 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag, 6 Mei: 
 
Liedjie p. 78 

1. My broer 

2. Die reël sê dat sy stories, wat sy kunswerke is, wegwaai. 

3. ‘n Mens se lewe kan uit baie verskillende belewenisse bestaan; dit kan 

gekleur wees deur baie verskillende emosies en ervaringe, plekke wat jy 

besoek en waardeur jy gereis het, ensovoorts. 

4. Sy “ou siel” weet sy “reise is klaar”. 

5. Hy wonder wie Outa Lappies is. 

 
Donderdag, 7 Mei: 
 
Geen memorandum 

 
 
Vrydag, 8 Mei: 
 
Speltoets 2.3 

1. grillerige 

2. reflekteer 

3. visuele 

4. geheime 

5. maniere 

6. betekenis 

7. toeriste 

8. materiaal 

9. skoolloopbaan 

10. uniform 

 

Woordbou: 

1. perdestert 

2. kinderboek 

3. etenstyd 

4. kattekwaad 

 

Voornaamwoorde: 

1. met wie 

2. waarsonder 

3. waarlangs 

4. wat 

5. waarop 

6. waarvan 

7. waarmee 

 


