Graad 6
Afrikaans
Week 7: Memorandum
Maandag, 1 Junie:
Tema 8 Inleiding p. 85
1. Pinnocchio
2. Sy neus word langer elke keer wanneer hy jok.
3. ‘n Wolhaarstorie is net ‘n storie en gee dus nie voor om die waarheid te wees
nie. Dit word ook om ander redes vertel as wat leuens vertel word.
‘n Leuen word dikwels vertel om die waarheid weg te steek en het dus geen
goeie bedoelings nie. (enige relevante antwoord)
4. Leerders se opinies sal verskil hier afhangende van hul
kultuur/geloofsoortuiging. Verskillende mense ervaar dinge verskillend. (enige
relevante antwoord)
Werk met woorde p. 87
1. a)
b)
c)
d)
e)

leuen
liggelowig
Spekskieter
humoristies
papie

2. a)
b)

figuurlik
Die waarheid veroorsaak nie liggamlike (fisiese) pyn nie, maar
geestelike/emosionele pyn.
dit is verseker so
die waarheid
begeerte
Dit is juis omdat die waarheid ‘n mens so seer kan maak dat jy dit
liewer nie wil hê nie, al begeer jy dit.

c)
d)
e)
f)

Dinsdag, 2 Junie:
Teks 1 Post-lees p. 88-89
1. Die by was gebrandmerk.
2. Hy kon goed swem.
3.
- Die by is gebrandmerk
- Die by word opgesaal

4.
5.
6.
7.
8.

- Die hoenderhaan word agter die by vasgemaak
- Die by swem goed
- Die mieliepitte groei binne twee dae in ‘n ruigte
- Die by spring oor die mieliebos
a) Daar was ‘n mieliebos in die rivier.
b) Die by het oor die mieliebos gespring.
a) Die by het ‘n klipskeur vol heuningkoeke gemaak.
b) Die verteller was so bly dat hy heuning saam huis toe wou neem.
Hulle het houers vir die heuning gaan haal.
Binne drie maande is hy elf maande ouer as sy pa.
Die mielies in die rivier het hom die grootste mielieboer gemaak.

Woensdag, 3 Junie:
Teks 2 Post-lees p. 89-90
1. Uilspieël het gesê dat hy ‘n kunstenaar is en dat die beskilderde doeke syne
was.
Hy het ook gejok oor die feit dat hy al begin verf het.
2. Waar, hy wou ‘n portret hê en was bereid om enigiets te betaal.
3. Die gene wat na sy werk kyk en nie werklik van die adellike afkoms is nie, sal
nie die werk kan sien nie.
4. Hy wou nie hê Uilspieël moes dink dat hy nie van adellike afkoms is nie.
5. Hy het vermoed dat sy dogter dit kan sien, maar toe kan sy dit ook nie sien
nie en hy het 100muntstukke verloor. Hy het besef Uilspieël het hulle bedrieg.
6. Betaal eers as die werk klaar gedoen is.
Donderdag, 4 Junie:
Geen memorandum

Vrydag, 5 Junie:
Speltoets 2.5
1. vuurtoring
2. begrafnis
3. predikant
4. waardevol
5. geëet
6. leuen
7. realisties
8. gelowig
9. humeurig
10. waarheid

