
 

 

MIDRAND PRIMARY SCHOOL            AFRIKAANS FAL GRAAD 6   WEEK 4 
  

 Please MARK all activities in your Afrikaans classwork book. 

 REMEMBER to write CORRECTIONS for wrong answers. 

 

 Begrip (Comprehension)Bl.86 
A  

1. Lank gelede het Leeu ’n sagte stem gehad.  

2. Die diere in die bos was baie bang vir Leeu.  

3. Haas, die slimste van al die diere, dink aan ’n plan.  

4. Hy dink aan ’n plan om Leeu se stem harder te maak.  

5. Die ander diere is bly oor Haas se plan.  

6. Haas gee vir Leeu die slegte nuus dat sy broer baie siek is.  

7. Leeu en Haas gaan dadelik na sy siek broer toe.  

8. Haas smeer heuning aan Leeu se kop en pote.  

9. Die bye dink Leeu het hul heuning gesteel.  

10. Leeu brul harder en harder toe al die bye hom steek. 

B  

3. oë is nie korrek nie (1) 

C  

1. heuning  2. bye   3. steek  4. hard  5. vergadering  6. jag 

 

 Pret met taal bl.87 A-B 

A  

1. Die diere was bang vir Leeu.  

2. Leeu het al die diere gevang.  

3. Die diere het vergadering oor Leeu gehou.  

4. Haas het ’n plan gemaak. 

B  

1. Ek   2. Ons   3. Hy jy  4. ek 

  

 Pret met taal (Language) Bl.88 A-C        
A  

1. Aan die begin brul Leeu sag, nie hard nie.  

2. Haas sê: “Ek het ’n plan!”  

3. Haas sê vir Leeu: “Ek het slegte nuus vir jou.”  

4. Haas smeer heuning aan Leeu se kop en pote.  

5. Nou weet die diere wanneer leeu jag. 

B  

1. Leeu het eers sag gebrul.  

2. Leeu brul nou hard.  

3. As Leeu gaan jag, sak hy eers laag en dan kruip hy nader.  

4. Leeu jag snags.  

5. Hy bespring die dier onverwags. 

 

 



 

 

C  

1. Leeu het eers ’n sagte stem gehad.  

2. Nou het Leeu ’n harde stem.  

3. ’n Leeu is ’n baie gevaarlike dier.  

4. ’n Leeu is nie mak nie, hy is ’n wilde dier.  

5. Haas sê vir Leeu: “Ek het nie vir jou goeie nuus nie, maar slegte nuus.  

 

 Hersiening bl.89 A-D 
A  

1. Hierdie leeu is baie naby.  

2. Daardie leeu is baie ver. 

B  

1. Teken ’n mooi prent van ’n dier!  

2. Skryf ’n paragraaf oor die dier!  

3. Maak ook ’n groot plakkaat! 

C  

1. Volgens die storie het Leeu lank gelede eers ’n sagte stem gehad. Die bekommerde diere het ’n 

vergadering gehou. 

2. Vandag weet almal dat Leeu ’n harde stem het.  

3. ’n Haas is nie ’n gevaarlike dier nie.  

4. ’n Leeu, ’n seekoei en ’n renoster is almal wilde diere.  

5. ’n Bok is ’n maklike prooi vir ’n sterk en vinnige leeu. 

D  

1. Die leeus brul hard in die nag.  

2. Die luiperd klim hoog in die boom.  

3. Die roofdier bespring sy prooi onverwags in die veld. 

 

 Spelling p.85 

1. brul - Die leeu brul hard 

2. heuning - Bye gee vir ons heuning  

3. jag – Die leeu jag sy prooi 

4. smeer – My ma smeer heuning op my brood 

5. steel – Renosterstopers steel die horings 


