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VOORREDE.
Ons bied hierbij ons tweede boekie vir die onderwijsers van die Afrikaanse Taal aan.
Ons versoek die onderwijsers ( esse) dringend om
dit voorrede in die eerste boekie te Jees en te herlees
en bif die gebruik van hierdie boeke elkemaal weer
aanskouwingslesse te gee en die kinders te Jeer om
reg te praat as die eerste voorwaarde om reg te
skrijwe.
Om die leerstof uit te brei, sal die leesboek baiemaal stof kan !ewer. Die leesles behoor altijd 'n
taalles te wees. Ons doel is net om -'n pad te wijs.
Die pad moet naar ons mening lei in die rigting van
'n eie, selfstandige en daarom oorspronkelike mainier
van uitdrukking van gedagtes.
Die onderwijser moet ook die leerling net lei (en
niks meer nie ! ) sodat hij of sij tot ontwikkeling kan
bring sij of haar eie (.en daarom oorspronkelike) .
vorm van spreek en skrijf.
Ten opsigte van spellin@: moet daar eenvormigheid
wees. Om die rede bet ons ik laat padgee vir ek,
gijn en rnijn, vir sij en mij, set vir sit, breng vir
brin.,q, denk vir dink, ens.
Bij die eersvolgende tweede ediesie hoop ons om
die spelling in die eerste boekie in die opsig te
verander.
Opmerkings en opbouwende kritiek sal alt9os
welkom wees, solank dit die doel bet om die gebruik
van ons Afrikaanse Taal in ons skole en in ons
private lewe te bevorder.
H. VISRCHER,
C. LOMBARD, B.A.
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1.

D of T.
~i\s
•

ek se: hand, kan jnlle hoor, wat die

l~aste

letter

?

IS..

( Partij kinders sal dadelik se, hulle hoor 'n d:,~
omdat hulle al weet, dat hnnd so gespel word. Maardie onderwijser moet nadruk le op die hoor.)
Kan julle hoor_. dat daar 'n d aan die end van diewoord lrnm? Nee, ons kan dit nie'.hoor nie. Net so·
min as in mond, hond, rand, sand. Afrikaans en ook
Hollands word so uitgespreek, dat 'n mens dit nie
kan hou11 ..nie. Hoe kan ons neu weet: of daar 'n a:.
of 'n t moet geskrijf word?
Korn, ons verander die woord 'n bietjie: Ek net
2 .... · hande ! Kan julle nou hoor?
Onthou nou goed : as ons in die veranderde woord
'n d of 'n t kan hoor, moet ons die letter skrijf in die
onveranderde woord.
Pro beer nou maar weer: monde - mon-.
bande -- ban-.
lande - Ian-.
mande - man-.
kante - kan-;
velde - vel-.
tande --'-- tan-.
ronde -- ron-.
·honde - hon-.
tente - ten-.
linte -· lin-.
hoede -- hoe-.
kaste - kas-.
voete -- voe-.
hrode - broo-.
hlinde - blin-.
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2.

VU.L IN: D OF ·T.
Die bees - e is:. in die mielielan - e. Gee mjj.~J·'fi
regterhan-. Jolf¥ han - e lijk nie mooi skooJ11!~.
Haar tan - e het spierwit tan - e. Oom Pieter wil' al
sij gron - e verkoop; mij pa sal sij gron - nooit verkoop nie. Die win - waai. 'n Blin - e man kan nie
sien nie. Hoe vin - jjj die konsert van gisteraand?
Ek het dit mooi gevin - . Ek wens, hulle gemfit elke
week 'n paar aan - e. Kinders speel graag i:q "'e san -.
Hierde pad is maar san - erig. Ek het mij han- p:ehran-. Jaag die skape in die jong bran - e. Koop 'n
paar pon- gebran; e koffie. Ek betaal vir die tafel
drie goue pon - e. ,Jan bet maar net een hon-; sij
broer bet 'n hele klomp hon - e. 'n Tafel met vier
kan - e noem ~:ms vierkan -. In ons sit-kamer staan 'n·
ron - e tafel. Die stoele is ook ron -.

3.
DIE ESEL EN DJE WINDHOND.

'n Leesles.
'n Esel stap na 'n spruit o~... te gaan water suip.
Oorkant die spruit kom 'n JV~hon~.!;ia.. u-gest;.lrp met
k .,,.
"'"'~~
·dieselfde plan. Toe die esel .;.Ji~
KJ~~- ,,~et, ~t:mi;i ~$W
stap, soos gewoonlik, kop na die gr~..M;~~ht
die spruit hoor hij een lag en hij ki:iiflip. ~~·~e~.
wie dit is.
,, Waaroor lag jij zo?" vtad1.!i vir die w~~JlOnQ;
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,, Ek lag oor jou" ore," s~ die hond. Nou 'begin die
esel ook lag.
,, Waaroor lag jij nou so?" vra die windhond.
,, Ek lag oor jou\' lang pote," roep die esel terug.
,,, Ha - ha," lag die windhond, ,, kijk, watter ore ! "
,, I-a - I-a," lag die esel, ,, kijk, watter pote ! "
,,. .Tou"\IK ore is goed 'n tree lank!"
,, Jou~ pote is goed ses voet lank ! "
,,, Ha-ha-ha! "
,, I-a - I-a - I-a! "
Elkeen het plesier gehad van die ontmoeting. Die
een sien wel die fout van die ander, maar hul eie foute
kan hulle nie raak sien nie. En dan oordrijf hulle
ook nog; hulle maak dit erger; as wat ·dif is.

4.
VRAE EN ANTWOORDE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
:9.

"Vaarnatoe gaan die esel?
Wat wil hij gaan doen?
Wie sfap oorkant die spruit?
Wat wil hij gaan doen?
Hoe stap 'n esel?
V\Tat hoor hij, as hil wegstap?
Wat s~ die windhond?
W a~roor lag die esel nou?
Hoe lag die bond?
lQ:it Hoe lag die esel?
11. Hoe lank is 'n esel se ore?
12. Maar hoe s~ die bond?
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13. Hoe lank is 'J1. wJ.µdhond se yote?
14. l\faar hoe s€l die esel?
15. 'Vaaroor lag hlllle non eintlik?
'16. ·wat sien· h.ulle nie raak nie?

5.
MENR EN DIER.

Diere bet pote~· .'n mens bet , .. .
'n Dier bet 'n kop; 'n mens het .... .
Diere suip water; mense .... .
'n Os vreet gras; 'n mens ... .
5. 'n Dier het 'n pens.; 'n mens het
6. 'n Dier bet 'n bek; 'n mens het ..... .
7. 'n Dier bet klouwe; 'n mens bet ..... ..

1.
2.
3.
4.

''6.

'N KAF:F'ER VAT SIJ KOS
•

, I

Twee seuns sit en kijk,. hoe 'n Kaffer, wat baie
bonger het, sij kos vat.
Hoor nou, hoe praat hulle ondermekaar.
,, Kijk, hoe rek hij sij be.k oop ! ,.
,, Sij swart gevre~t.lrnn oopskeur !:''
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,, Daar vat bij die vleis met sij vuil klouwe ! "
,~ Sij kop blij maar alrnelewe hokant die pot pap! n
,, Non suip bij sjj melk ! "
,, l\'lij tijd, hoe swel si1 pens! "
,, Hij bars net nou ! ~'
,, Si.i pote sal sij lijf skaars kan dra ! "
Bring dit oor in beskaafde Afrikaans.

7.

BOF P.
Dieselfde reel, wat die kinders in 'n vorige Jes
geleer het, om te kan .onderskei waar d of t moet.
geskrijwe word aan die end van 'n woord, geld ook
vir die endletters b en fl· Neern nou b.v. twee woorde
soos rib en lip. Daar is twee verskillende letters aan
die end van hierdie woorde, maar 'n mens kan-nie uie
verskil hoor, als jij die woorde uitspreek nie. Probeer
dit nou. Klink altwce die letters nou nie soos p nie?
Probeer nou om in hierdie sin die letters, wat uitgelaat is, in te vul :" Jan bet p;;tk' gekrij ; sij ri - e is seer en sij !i -· e
beef."
Orn; :~ien hier· ook 1 dat ns tlie woord verander word.
dan, kan ons hoor of dit 'n. b 'of, 'n '{f moet wees. wa.'t
ons aan die end van 'n woorrl moet skrijwe.
·
·

rn
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8.
VUL TN: J-> OF

PP~

R OP RB.

1. Die kinders bet op die kli - e gespeel, Jan het
afgeval en een van sij ·ri - e gebreek. Hij het hou '11
kno - so groot soos ·'n knoo · in sij sij.
2. Die a - ie het die meisie haar ka · ie geskeur.
Haar ma kan dit nie la - nie. Sij bet am · er die
stui · e gekrij van die skrik.
3. As Ja - ie die plaasskool verlaat, gaan hij na
die am - agskool op die dor - . Hij wil nie 'n
am - tenaar word nie, maar 1n am - agsm.an.
4. Die kinders vang kra · e op de kli - e.
5. In die Bij - el lees ons van Jo - . Hij was die
geduldigste man, wat daar ooit geleef het.
6. ,Ja - ie knij - sij oi! toe, want die see - so - brand
genie - sig.
7. Daar ·is uitverko · ing in die dor - swinkels.
Die goed is baie go-edkoo - .
8. J ako - kla - met die swee - ; die ~ka - e wi - oor
<lie sloot, die perde sko - agtero - en loo · ko - in die
lug die veld in.
9. Oom Ja - ie! Oom Ja - ie! Maak o - e die
deur; Tant Sannie se rokkie sit vas in die skeur.
10. Fli - wil sij mes aan A - el verruil vir 'n tol.
A - el s~: ,, To - o - die ko . ! 1'
11. Korn, Ba - a! Pa - a sal vir jou a - a.
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9.
HOOFT,ETTERS.
Die kinders moet hul leesboeke oop maak op die
-een of antler bladsij. ~Wat ·sien ons daar? Letters,
nie waar nie? Hoeveel soorte letters vind ons daar?
Groot letters en klein letters, n~? Nou ja, hierdie
groot letters noem. ons Hoofletters.
Nou moet ons probeer om uit te vind, ioaar en
-wanneer die hoofletters gehruik word. ,J.;aat ons sien.
Watter letters vind ons buite o·p die omslag van die
boek? ·watter letters vind ons ho aan die les?
Verder sien ons nog 'n· hoafletter aan die begin
van dia les en ook agter elke swart kolletjie, wat ons
'n pu,nt noem.
Ons sien ook, dat die name van persone en volke,
van plekke--soos· strate, dorpe, plase, distrikte, lande,
seee, riviere, ens.-en van maaude en dae, ook almaal
met hoofletters begin.

10.
OPGAWE .
I.ees die bowestaande reels goed oor. Skrijf hulle
nou af en gee 'n nommer aan elke reel. Gee ook
voorbeelde vir elke reel.

12
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11.

OPOAvVE.

Skrijf nou korrek omtrent jousen; JOU* lewe en
familiebetrekkinge, as volg : 1. 1\lij naam is ----, en die land se naam: waa:rek woon, ]s - - .
2. Ek woon op _.:_ in die distrik
3. Ons kerl~ staan j_n - - straaj;r':in ------·
4. ~Uij vader se naam is --- efi mij moeder liaar:
naam is--.
5. Die name van mij broers en sbsters is - - , --- en--.
6. Ons .,,sk6ol 1) dtie - --.
'7. Mij verjaak.:ag' is op die - - dag van~.
8.. Mij beste mfts is --- e_n --.
-"
9. Ons langst · . k:l;TIS'jes is die __.__ v'akansie en
die ~ vakansie. ,. ,
10. Die name van mij ooms is~,--:::---' en _ _;:_;
en die name van miftftntes is ~~J"' .,,_."en--.
11. Die naam v.an -ons p~dilflint is Ds. - - en
ons .onderwijsers en 01Jderwijseresse se nam-e is
meneer - - en meneer - - ·' en jhfl'rou'w;. - - en
jufl'rou~--.
....,..
·12. Ons koop ons goed hij die winkels van .Mnr., ~
- - ,..-.
en van die here - - .
, ) ......

lf~)oo"
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OPGAWE.
1. Skrijf joux naam, waar jij woon en die datum,.
2. Skrijf die navie van die rlae van di(t-;week:...eft
van die maande van die jaar.
4·. Skrijf ses name en vanne van mense, wat JIJ
ken, en van die plase, waar hulle op woon.

13.
LEESTEKENS.
Ons moet nou weer in die leesboeke gaan kijk. '~~~
sal sien, dat daar nie alleen letters is nie, maar ook
seke>re tokens of merkies. Ons noem hulle Leestekens,
omdat hulle ons help verstaan wat ons lees, deurdat 1
hulle ons wijs; waar ons moet rus, ot' waar on~ die
stem moet laat daal of sak, en waar oi'i.s dit moet laat
klim.
,
· Maar die. tekens is nie alleen :dtittig om vir ons te
help-lees ni;, ons moet hulle ookfioelf gebruik, as ons
skrijf, sodat 'n ander maklik kan lees. waf ons
geskrijf het.
As ons nou weer, in die leesbo'eke kijk, sal ons
~ien, dat daar veral twee tekens is, wat baie gebruik
word. Dit is die ,, Punt/' 'n soort stippeltjie of
kolletjie, en die ,, Kommn," 'n punt met 'n krom
st~.rtjie, wat bafo lijk na 'n padda,-vissie, wat sij
stertjie swaai.

14

Spree/t en

S~riif

II.

14.
DIE GEBRUIK VAN DIE PUNT EN
DIE KOMM"A
Ons moet nou goed ontl)ou, dat ons altijd 'n silll
moet begin met 'n hnofletter ~n n1oet ei~dig met 'm
pn11t. So 'n sin is 'n klompie woorde, waflrin ons 'Tu
hele gedagte uitspreek, wat goed kan verstaan word.
_... ,Jan die skaap n·-is niE? 'n sin nie, wapt ons kan<
niks nit die woorde verstaan nie. Maar J.' J dn vang"
die skaap ''---is 'n sin, want ons kan verstaa'n,, wat
die woorde heteken en wat becloel word daarmee.
Lees non die volgende zinne en laat die stem:
opgaan, waar\d:fe teken * staan en laat die stem sak,
waar die teken t staan.
1. Osse ·* skape * bokke en wilde heeste het
borings t
2. H ansie ·* Piet * Koos en Andries pas skape·
opt
3. Die boere ploeg * eg * skoffel * oes en dors ·r
-L In die vakansie gaan ons naar Pretoria •Johannesh11rg * Bloemfontein f'Il Kaapstad t

15.
OPGAWE.

Rkrijf die les nou oor en plaas kommas vfr die·
teken * en punte vir die foken t .

Spre,ek en ~krijf JI.
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1,6.
QPGAWE.
Skrijf, waar dit nodig is, Hoofletters, Punte en
Koroma&:_:____
1. as ons, gesond wil wees IDOE(t ons slaap rus.
werk err speel
2. dit' is gevaarlik om groen perskes pruirne appelkose druiw& en appels te eet
3. die kalwers is rnooi vet gesond en sterk
· 4. jan' rap en sij maats piet: pa,ul en klaas maak
die seun vrinde n).ee
5. die grootste riviere -yan _suidafrika is die o:ranjerivier die lirnpoporivier en die krokodilrivier
6. in on,s land woon afrikaners----m- engeland
engelse in ierland' iere in holland holla~ders in
frankrijk frarn;;e en in duitsland duitsers
7. junie julie en augustus is die koudste maande
en desember januarie en fehruarie is. die
nste
maande van die jaar

17.

SINNE IN GRl)EPE.
Slcrijf H oo.fletters_. P1mte en [{ omma.s.

1. anna .hendrik en gert van graan het rnaandag
dinsdag woensdag en donderdag uit die skool geblij
- vrijdag- more se lmlle dit was te nat om skool toe
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te kom - m1!ester is uie tevrede nie - hij se hulle
sal nie smelt nie want hulle is nie van pap-deeg
suiker of soetkoek gemaak nie 2. ons gebruik baie muntstukke soos die pennie
trippens sikspens halfkroon pond en so voort - op
-elke muntstuk is 'n afbeelding van die kop.ing - die
grootste munt is die kroon die kleinste is die trippens
maar die pond het die hoogste waarde 3. die hoer is 'n man wat op 'n plaas 'woon - hij
het perde skape heeste en hoenders - sij lande ploeg
eg en saai · hij - hij saai mielies koring hawer en
plant pampoene ertappels boontjies kool en uie in die somer -oes en dors hij en rij die grane weg die perde kan hij rij of in die kar span - die osse
trek die wa die ploeg die eg of die skotskar - die
koeie word gem elk en die kal wers staan in die hok -

18.
VERKLEINWOORDE.
1. Uitgang ie.

'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n

Klein huis noem ons 'n huisie.
Klein muis noem ons ............ .
Klein boek ............. .
Klein koek ............. .
Klein wolk ............. .
Klein vark .............. .
Klein dorp .............. .
Klein lamp ............ .
Klein kers ............... .
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2. Laaste letter verdubbeld :'n Klein kop noem ons 'n koppie;
'n Klein pop noem ons ............ .
'n Klein vis noem ons ............. .
'n Klein tak .............. .
'n Klein bok ............. .
.
'n Klein hok .............. .
'n Klein stulr ............. .
'n Klein bek ............ .
'n Klein blik ............. ..
'n Klein sto)r .. ,, .. ········· ..
3. Die klinker word enkeld :-

'n Klein oog·noem ons 'n ?giej
'n Klein skaap ............. .
'n Klein· roos .............. .
'n Klein b~as ............. .
'n Klein haas ............ .
'n Klein roof (van 'n seer)
'n Klein neef ............. .
'n Klein saag .............. .
'n Klein aap .............. .
'n Klein graaf ............ .
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19.
VERKL:fJINWOORDE.
q,. Agtervoegsel pie na .m, en.rm:'n Klefo boom noem ons 'n booinpie.
' n Kl e,In
. raam .... :,.. ......... .
·'
'n Klein duim-,,, ,.... , .. , , ..
'n Kort riem ...... ~ ....· .·.... ..
'n Klein besem ........ ~ .... .
'n Kort derm ............ .
'n Klein wur:rµ ................ .
'n Klein swerm ............ .

b. Agtervoegsel:'tjie. (Na r, el, en.)
'n Klein deur noem· ons 'n deurtjie.
Hoe sal jij nou die volgende noem?
'n Klein· skeur, sker, boor, hamer, kamer, lepel,
kuiken.

c. Agtervoegsel :- etjie. ( m, n, 1, r, na 'n kort
klank.)
'n Klein kom, .noeIR ons .,.n kommet,iie.
'n Klein bol no~m ons 'n bollet,iie. ·
Hoe sal jij nou die volgende noem?
'n Klein tol, val, stem, ton, tor, kin, pen, stam, pan,
dam, blom, kol, ster.

20.

OP DIE PLAA.S.
Dis vroeg in die mOre. Dit word lig., D~ vooltjies
roer in die takke. Hulle :fl.uit. Die haan. klap met
~j vlerke. Hij kraai. Die iiond roer aan ~ij lrntting.
Hij blaf. Die kalwers bulk in 'die kalwerhok. Die
koeie in die kraal gee antwoord. Die perjle in die
stal word ook woelig; hulle runnik. Daar .het 'n p.en
al 'n eier geM. Hoor, hoe kekkel ~jj ! Nou ~egin die
skape ook en bier. Die kat kom btj die...voordeur uit
en mauw. In die spruit en bij die dam snater die
garise
en
kwek
die <I·f,t\hde. Orals hoor jij geluide.
•
'
•
•

21.

WATTER GEJ,UIDE MAAK HUI.LE?
pie
Uie
Die
Die
Die

vooltjies ...... .
kat .....
kdeie .. ., ..
hen :..... .. .
perd ... ..

Die honde ... .
Die kalwers ... .
Die haan ... ..
l1ie ganse · . . . .
Die skape
.Die eende .....

~o
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22.
DIE BOOM.
1. Hier i:iien ons 'n boom. Dit js al· 'n ou. boom.
~ij stam i~. dijr. Sij takke brei. uit naar al die kante.

Kijk sij op~ :wortels, half .bo di~ grond. Maar hulle
gaan diep ·in, -glo mij.
2. Roog 'is die boom, ek kan met 'n klip nie so
)lpog gooi nie.
3.. Dik is die stam; twee van ons kan horn met ons
arms nie omvat nie.
4. Waar die tak uit die stam spruit, is hij dik.
Stadig_ aan wbrd hij dunner, maar gee weer ander
takkies, wat 'nog dunner is. Aan die takkies is blare
en spruite, wat noµ; blare sal gee.
5. , Die stam het 'n dik, growwe bas; hij is ruw.
Die takke het 'n glad de bas. Stam en takke is bruin.
Uitspruitsels en .blare iR groen. Dis waarlik 'n mooi
boom!
23.
DTE BO.OM.

a. Hoe is die boom?
1. Die boom is oud. Die 'boom is dik. Die boom
is hoog. Die boom is mooi.
2. Nou, dis nie mooi nie om te se, die boom is so of
so en maar altij<l <lieselfde woord te gebruik nie. In
plaas van die boom kan ons s~ : - hij.

Spreeq. 'en .S/[t.ijf Jf'.

Z:t

Nou skrijf ons dit weer:Die boom is oud. Hij is dik. Hij is hoog. Hij
is mooi.
3. Ons kan dit nog korter uitdruk :...,Hierdie boom is oud. Hij is dik, hoog eµ n10oi.
b. H'Oe is die takke?
1. Die takke is dik waar die takk"e"uit die stam
spruit. Dan word dte tdkke dunner en a~der l~lein
takke spruit itit die takke.
2. Probeer dit verander :Die takke is dik, waar . . . . . uit die stam spruit_
Dan word ..... dunner en ander takkies spruit· ...

24.

HOE IS HULI.1E?
Die boom is ...... .
( 3 sinnetjies uit les 26.)
Die stam ..... .
( 3 sinnetjies.)
Die ta:t.ke
( 3 sLnnetjies.·)~
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Fen

·w

V'oorbeelde :...:.:..
Ek lee/; ons lewe is kort. Ek het mij kind lief.;
mij liewe kind.
maar:Die pad i.s d9f; die dow-u:e_ pad.
'
Hier kan ons:nou sien :1. na 'n lang klahk kom 'n enkelde w;
2. na 'n kort klank 'p. .Q.ubl?elde w.
Invul:Ek het vandag maar net een brief gekrij, maar mij
pa het ses
•
gekrij. Jan moet nog 'n opstel
skrijf; Pieter het sijne klaar ge
. Die wind
waai die stof op ; die st
staan agter horn soos
hij hardloop. Koos is laf; hij is regtig 'n 1---,vent. 'n Druif is 'n lekker vrug; ons het vanjaar
baie dr
. Maak vuur in die stoof; laat die vleis
nog 'n bietjie st---. Hij wat steel is 'n dief; die
sal bij onsiniks krij nie. Kijk, da,ar vlieg 'n
d
duif; mijn broer Piet bet 'n hok vol d·---.
D~ardie kind verdien 'n goeie straf; meester moes
gister baie str
uitdeel.
26.

DIE VRA.AGTEKEN.
Daar is nog ·'n ander leesteken, wat ons dikwelA
.aantref. Dit is die V raagteken. Die vraagteken is
'n krom merkie, wat net soos 'n sekel lijk, of 'n s) wat

, agterstevoor geskrijwe is, en wat bo·op 'n punt staan.
Ilierdie teken staan altijd aan die end van 'n sin,
wQ.arin 'n mens 'n vraag stel.
Opgaive :- S~rijf nou in hierdie sinnetjies die
vraagtekens en die hoofletters, waar nodig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

wat is jouw naam wat is jouw van
waar woon jij hoe oud is jij
het jij gehoor wat meester ges~ het
waarom antwoord jij nie
mag ik huistoe gaan
hoe oud is piet
w&nneer verjaar hendrik
wie se boeke het anna daar
gaan jij saam kaap toe
Sl,lidafrika is 'n lekker land ne·
27..

V~RDER GEB~UIK

VAN DIE ·KOMMA.

Bind, die onderst,aa~!l-e !linnetj_ies saam in een sin,
deur komm!ls ~in~ voeg, waar nodig.
Voorbeeld :·
'
Perde is nuttige diere.
Beesfe is nuttige diere.
Ska:(le is nuttige di~re.
Hoenders is nuttige diere.
Sin:- Perde, beeste, skape en hoenders is nuttige
di ere.
1. Leeuws is gevaarlik. Wolwe is gevaarlik. Tiers
is gevaarlik.
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2. Die Vaalrivier is 'I\ groot rivier. Die .Orarrje~
r1vier is 'n groot rivier. Die Krokodilrivier 1:;; ,,"'n
groot rivier.
3. Koos is 'n slim seun. Koos is 'n gehoorsaam
seun. · Koos is 'n goeie seun. Koos leer sij lesse goed.
4. Seep smelt in water. Sout smelt in water.
Soda smelt in water: Suiker smelt in water. Sal·
peter smelt in water.
5. Die boer hraak sij lande. Die hoer ploeg sij
lande. Die boer saai sij lande. Die hoer eg sij.-lande.
6. Die bij het twee wonderlike oe.
Die bij het ses krom bene.
Die bij het ses dun bene.
Die bij bet twee klein vlerkies.

.

28.

WAT JAN DOEN.
Jan word vroeg wakker. Hij staan op en trek sij
klere aan. Hij was horn en kam sij hare. Hij maak
sij sk-0ene skoon en dan trek hij hulle-aan. Dan was
hij weer sij hande en soek sij boeke bijmek-aar. Dan
gaan hij eet.
A. .Jan vertel aan tafel, wat hij gedoen het : Ek het vroeg . . . . . . . Toe het ek ...... .
B. Ma vra aan Pjet, die 'n bietjie stadig is, of hij
dieselfde gedoen het :Het jij vroeg ....... .
C. .Tan en Piet is eerste bij die skool. Die ni~ter
is 'n bietjie verwonderd, maar Jan vertel :_....
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Ons het vroeg
Toe het ons
D. 'n Paar kinders kom te laat. Die meester
'vertel hulle die storie van Jan en Piet :,Jan en Piet het .· . . . . . Toe het hulle ...... .
E. As die skool uitgaan, vermaan die meester :J ulle moet algar vroeg . . ... . . Dan moet ..... .
29.

WAT SABIEN DOEN.
Sabien is ons meid. Sabien moet huis aan die
kant maak en kook, was en strijk.
Vertel wat sij moet doen :,1. Die huis.
Sij veeg die vloere met ......•
Sij moet die matjies en velletjies
Sij moet die stoele reg ..... .
Sij moet al die meubels met 'n doek goed ......•
2. Die kos.
Sij moet in die stoof ..... .
Sij moet die groen boontjes ........ en ...... .
Die ertappels moet sij ...... .
Die vleis m,oet eers . . . . . .. en dan ...... .
lVla vra aan Sabien :-::-1. Het jij die vlo,ere . . . . . . . Het jij die matjies en.
velletjies. . .. . . . . ·
2. Het jij al ........ in die stoof
Maak ioo -v,an. al die- eerste ;;iinnetjies vrae enve!'geet uie, wat daa-r aan die end moet kom nie ..
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30.
:MA GAAN KUIER.

Solank ma weg is, moet Sabien was en strijk. Sij
moet water koek, seep daarin s~elt, die wasgoed goed
skoon vrijw~, in skoon water uitspoel, blouwsel en
stijsel gee en opbang om te droe. Dan moet sij vuur
maak vir die strijkijsters en as bulle warm is, moet
:Sij al die goed :rnooi glad strijk, opvouw en Mre.
Ma kom thuis en Sabien vertel :Ek bet water ....... , seep daarin ....... en die wasgoed skoon . . . . . . . . en in skoon water . . . . . . . Waar
dit nodig was, het ek bl(mwsel en stijsel .. , . . . en
alles toe ........ om .te ... . . . . Toe. bet ek vuur
om die strijkijsters ....... en alles mooi glad
......... Dis nou aiies klaar om .......· . en ..... ,.-. te
word.
31.
I>IE HOND:
~krijf

sinnetjies oor jouw eie hond.
·vertel iets van :7. sij tande,
1. sij )\leur,
8. sij kos,
2. sij naam,
9. wat hij doen,
3. sij hare,
10. wat hij kan leer,
4. sij pote,
11. hond en baas,
5. sij naels,
12. bond en kat.
·6. sij ore,
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'\""'o6rbeeld :
l. Mij hond se kleur is swart.
2. Sij naam is ....... .
3. Hij. bet lang hare. Ens.
32.

DIE KA'l'.
Shijf nou ook sinnetjies oor jouw kat. Jij kan
diesdfde woorde gehmik; maar No. 11 word kat en
.muis en No. 12 word kat en hond.
33.

VERKLEINWOORDE.
Hoe noem ons hullc•1 aR hullc klein is?
perd, os, maJJ., vrouw, seun, dogter, 00:1n, tante,
gras, woning, ertappel, bult, potlood, pen, sening,
brak, pruim, pijp, skoen, druppel, rivier, dam, blom,
~ke:p.

Voorbeeld :- ln 'Klein perd noem ons 'n perdjie:

MA EN BOETIE.
As Ma met ons klein Boetie praat, gebruik sij baie
verkleinwoorde, liewe woordjies :. Daar hoor ek jouw boet huil. Loop, haal horn en
:.B'reug horn hier. Korn maar bij jou ma, mij skaap.

28
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Wat makeer dan? Het mij se1m geval? Het hij sij
tone gestamp? Sij kniee stukkend geval of sij hande?
Is sij vfrigers seer? Het hij op sij neus geval of sij
kin? Ag nee, nou sfon ek, op sij mond! Daar kom
bloed uit. Sij tande het teen sij tong gekom. Arme
bek!
Opgawe. Skrijf dit af, maar verander die woorde,
wat Ma an(lers sal se.

35.
'

MA EN SUS.SIE.
Hoe sal jij les 40 afskrijwe as die kleintjie nou nie
'n boetie is nie, maar 'n sus_sie?

36.
ONS LAM.
Ons lam bler, ons lam bler,
Hij 't weggeloop ver van die huis.
Hij st'amp horn teen 'n steen,
Nou huil hij oor sij been.
Ag, ag, dis mos ;n kruis; ag ja,
J>it is 'n bitter kruis.
Ons lam ~Ier, ons la.rn bl~r,
Hij 't w~ggeloop ver van die hnis.
Hij 'stamp horn.. teen 'n hekJ
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Nou huil hij oor sij bek.·
Ag tog, dis.mbs 'n kruis, ag ja,
Dit is 'n bitte1• kruis.
Korn tarn: kom: Korn, lam, kom !
Ek sien mos nog nie bloed nie.
Maa.r, kerel) laat jou raaie,
l1oop nooit op vreemde paa~e.
Dit is vir jou nie goed nie, nee,
Dit is vir jou nie goed nie.
Opgawe: Kijk of die versie met verkleinwoorde nie
beter sal klink nie en skrijf dit af.

37.
ONS LAMMETJIE.
Vertel nou self, wat ons lammetjie oorgekom het,
toe1\ hij wegloop van die hui~ af. Gebruik weer die
ver~leinwoordjies. SkrUf altijd mooi kort sinnetjies.

38.
NEP BAARD EN HARE.
I1ees dit:1. Een dag was daar 'n dogtertjie met die naam
-van Sannie van Graan. Sij was omtrent drie jaar
cOUd.

Spreek .en Skrijf·ll~·
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2. Sannie bet nog nooit haar oupa gesien nie.
R Een dag neem haar ma haar saam na die dorp
toe, waar haar oupa woon.
4. Toe hulle bij die huis stil hou, staan haar oupa
vir hulle en wag voor die deur.
5. Haar ma soen toe die oom, maar Sannie staan
maar stip na horn e:µ kijk.
6.. T<?.~ vi:a haar ma vir ha~r, waarom sij haar oupa:
nie soen nie.
7. Sannie se toe, dat sij nie 'n mond kon sieil, nie;
daar was net baard en hare.

39.
NET BAARD EN HARE.
Antwoord hierdie vrae :1. Wat was die naam van die dogtertjie?
2. Hoe oud was sij?
• 3. Wie het sij nog nooit gesien nie?
• 4. Waar het:haar oupa gewoon?
5. Waarnatoe het Sannie haar ma eendag gegaan ?'
6. Vir wie het sij saam geneem?
8. Waar was haar oupa, toe hulle bij die huis stir
hon?
P 9. Wat het haar m·a gedoeri, toe sij af geklim. het~~
van die kar af?
• 10. Wat het Sannie gedoen?
t, 11. Wat het haar ma vir. haar gevra?
12. Waarom het Sanpie nie vir haar oupa gesoen
.
nie.

.,

I_

-

OPGAWE.
Skrijf die verhaaltjie weer oor, maar· begin elke
sin met 'die·woord, wat met skuin letters gedruk is.

41.
SANNIE VERTEL.
Vul aan:1. Mij naam is - - 2. Toe ek 'n -~-was van - - - jaar, het ek
·nog nie
--3. Eendag het - - - ma vir
saam geneem
na die dorp toe, waar
oupa woon.
4. Toe
bij die huis stil hou, staan daar 'n
- - - vir
en wag.
ma soen die oom, maar - - - het maar'5.
net stip naar - - - staan en kijk.
6. ---:;-c:: ma vra vif - - - toe:- ,, Sannie,.
1
' ( nie
. v1r
. - - - 0 upa me.
. ?"
waarom soen - - 1
7. Ek s~ toe: ,,
kan nie 'n Iliond sien, nie.
Daar - - - - - - - - - "

.32

Spreek en Skrijf fl.

42.

.
SANNIE HAAR MA VERTEL.
Vul in:1.
dogtertjie Sannie was al drie
-0ud voor
oupa gesien het.
2. Een dag· het - - - - haar saam geneem na die
dorp toe, waar
oupa woon.
3. Toe ons bij die
stil hou, staan - - ·oupa vir
en wag voor die deur.
4.
soen toe vir - - - pa, maar Sannie
- - - net stip naar
en kijk.
5.
vra toe vir
:-· ,, Sannie, waarom
- - - - - - - - - ---?"
6. Sannie se toe vir - - - - :- ,, D,aar is - -

--- - - - "

43.

DIE OUPA V;ERTEI.i.

Vul in:1. Mij - - - dogtertjie Sannie van Graan was al
- - - - - - oud voor
vir - - - gesien het.
2. Een dag bet - - - ma vir - - - saamgebring
na die dorp toe, waar
woon.
3. Toe hulle bij die huis ----, staan
vir
--~·-en wag voor die deur.
4. Sannie - - - ma soen vir ----, maar Sannie
:staan net stip naar - - - · en kijk.
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5. Haar ma vra toe vir - - - , waarom sij nie vir
- - - soen nie.
6. Sannie sfl toe, dat
nie 'n - - - kon sien
net baard en - - - .
nie. Daar
44.

DIE SLIM SEUN EN SIJ SUSTER.
J;ees dit :1. Kinders, wat onverskillig is,.. maaK. hulle
partijkeer baie seer.
2. Een aand het 1 n klein meisie in die slaapkaD?-er
met 'n kers en vuurhoutjies gespeel. Dit was stou.t
en ook baie gevaarlik.
3. Haar nagjurkie slaan sk-ielik aan die brand en
sij begin hard te s~ree.
4. Gelukkig hoor haar broer Hendrik haar. Hij
vlieg die kamer in en probeer haar red van die
vlamme.
5. Hij grijp goii11;-gouw die kombers van die bed
af, gooi sij sussie plat op "die vloer en rol haar toe
stijf toe in die kombers.
6. Op die manier het Hendrik die vlamme doodgedruk 'en die lewe van sij sussie gered.
45.

OPGAWE.
Skr_ijf d,ie storie. weer oor, maar begin elke sin met
die woord, wat'kursief is. Verklaar ook, wat kursief
is. Sien les 40.

34
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46.

DIE SLIM SEUN EN SIJ SUSSIE.
~intwoorcl die volgende vrae :1. Wat gebeur partijkeer met. kinders wat onverskillig is?
2. Waarmee het die klein meisie een aand in die
kamer gespeel?
3. Was dit goed?
4. Wat het gouw-gouw gebeur?
;>. W:at het sij gedoen?
6. Wie het vir haar gehoor?
7. Wat het hij gedoen?
8. Wat het hij van de bed afgeruk?
9. Wat het hij met sij sussie gedoen?
1.0. Op watter lnanier het hij gebruik gemaak van
die kombers?.
11. Waarom het hij dit gedoen?
12. Het hij dit reg gekrij?"
13. Watter groot ding het He!!drik vir sij sussie
gedoen?

47..

.

HENDRIK VERTEL.
Vul in:-

1. Kinders, wat onverskillig is, maak hulie partijkeer baie
,
2. Een aand het
- sussie in die slaapkamer
met 'n - - - en - - gespeel.
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3. - - - nagjurkie het
aanbrand geraak,
en - - - het hard begin en - - - .
4.
hoor haar,
die kamer in en - - haar
red van die vlamme.
5.
grijp die kombers van die bed af, - - - - - sussie plat op die vloer en - - - stijf toe in die kombers.
6. Op die manier het
die vlamme - - - en
- - - sussie
Jewe gered.

48.
HENDRIK SE SUSSIE ,VERTEL.·
Vulin:-

en

1.
was nog baie klein en do}ll
on--en het vir
amper baie seer gemaak.
2. Een aand het - - - in di~ slaapkamer met' 'n
- - - en
gespeel.
3.
nagjurkie het aanbrand geslaan en
- - - het hard begin en skree.
4,
broer Hendrik bet vir - - - gehoor.
- - - vlieg die kamer in en probeer
l'ed van
die vlamme.
ruk die kombers van die bed af, gooi
5.
- - - plat op die vloer, en rol
stijf toe in die
kombers.
6. Op die manier bet - - - - - - die vlamme
doodgedruk en------:- !ewe gered.
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49.

VERTROUWE IN HAAR OUMA.
Lees dit:1. Op 'n seker aand sit klein Alie 1,an Niekerk in
die eetkamer en speel. Sij het )n klompie okerneute
in haar voorskoot en is besig om hulle te tel.
2. · Haar ouma sit voor die venster en kouse stop.
Kort-kort kijk sij op om te sien, wat Alie maak.
3.• 'n Tijdjie daarna vra A.lie vir haar ouma, of sij
ok~rneute eet.
4. Haar ouma s~ vir haar, si} kan nie, want sij bet
nie meer tande nie.
5. Alie spring toe op en gooi al die okerneute uit
in haar ouma haar skoot.
6. Op dieselfde tijd s~ sij v<ir haar ouma, sij kan
haar vertrouw :i;net:ditrt>Irern·eute, tot sij klaar gespeel
het buitekant.

50.

OPGAWE.
Skrijf die storie oor, maar begin elke sln met
woord, wat kursief is.

d~.e
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VERTROUWE IN HAAR OUMA.
Antwoord hierdie vrae :1. Wat het Alie van Niekerk in die eetkamer
gedoen?
.
2. Wat het' sij in haar voorskoot gehad?
3. Wie het bij die venster gesit?
4. W.aarmee was haar ouma besig?
5. Wat het baar ouma kort-kort gedoen?
6. Wat het Alie vir haar ouma gevra?
7. V\Tat het haar ouma geantwoord?
8. Wat het Alie gedoen?
9. Wat het sij op dieselfde tijd vir haar ouma ges~?
52.

OPGAWE.
Vul in:1·. A:Ue ~en haar ouma sit in die - - - .
2. Alie tel
, wat sij in haar voorskoot het
en.haar ouma - - - kouse.
3. Alie s~: ,, Ouma, eet Ouma - - -? "
4. Haar ouma antwoord :- ,,Nee, Alie, ek ---."
5. Alie spring toe op en·
"die okerneute uit
in haar ouma haar skoot en s~ :- ,, - - - kan vir
Ouma,, met -die ok~rneute - - - tot
klaar
gespeel het buitekant."
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">3.
ALIE

HA.~R

OUMA VERTEJ,_

Vul aan:1. Op 'n seker aand het
kleiridogtertjie
Alie van Niekerk in die eetkamer gesit en spee,l.
2. ,,- ' het 'n klompie
voor. okerneute in
skoot gehad en· was bes1g om hulle te tel .
.3.
het voor die venster gesit en kouse stop.
4.
het kort-kort opgekijk om te sien, wat
Alie maak.
5. 'n Tijdjie daarna vra Alie vir
, of - - graag okerneute eet.
6. - - s~ toe vir
, ek kannie, omdat
- - - nie meer' tande het nie.
·
7. Alie spring toe op en gooi al die okerneute nit
in
skoot. Op cUeselfde tijd s~ sij vir - - - ,
sij kan vir
met die olterneute vertrouw, tot
- - - klaar gespeel het buitekant.
54.
'N NUWE GEBRUIK VlR DIE POP SE HARE.
Lees dit:1. Klein Gert van Tonder vier net sij vierde v'erjaardag.
2. Sij Pa het vir hom 'n mooi groot hoppelperrl
gekoop "Vir 'n verjaardag-presept.
3. Gertjie is net hoogs in sij skik. Hij gee die
perrl die naam van ,,Kolbooi." '
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4. Als hij so op sij perd sit, verbeel hij horn, dat
hij mijle en mijle agter rnekaar afrij; hij word nooit
moeg van resies ja nie.
5. Hij paai. sij perd en prijs hom en praat ure lank
met hom.
6. Eendag vra hij vir sij suster Dora om vir horn
'n paar lokke van haar pop se 'goue hare te gee.
7. Do~a vra vir ho~, wat liij daarrnee wil maak.
R Hij s~ vir haar, dat bij sij perd se stert uitgetrek bet, en hij wil 'n nuwe stert aansit.

"55.

SUSTER

DOR~

VERTE!i.

Vul in;-1.
broertjie Gert bet net - - - vierde verjaardag gevier.
2.
Pa bet vir - - - 'n mooi groot hoppelperd gekoop.
3. Gertjie was net in
skik en het die - - die naam
van ,,Kolboof."
4. Als hij so op sij perd sit, verbeel - - - horn,
dat - - - - mijle en mijle agter melrnar afrij.
'ja nie.
word nooit moeg van
5.
paaiperd en prijs hom en praat
ure lang met - - 6. Een dag vra hij vir
, om vir hom 'n paar
lokke te gee van - - -pop se goue hare.
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7.
vra toe vir
, wat
daarmee
wil maak.
8.
se vir
, dat - - .- sij perd se
stert uitgetrek l).et, en - - - wil 'n n-qw,e stert
aansit.

Q.6:

GERT VAN TONDER VERTEI;.
Vul in:1.
bet net
vierde verjaardag gevier.
2.
P_a het vir - - - - 'n moo{ groot hoppelperd gekoop vir 'n verjaardag-present.
·3.
was net hoogs in - - - - skik.
het die perd die naam v.an ,, Kolbooi " gegee.
4. Als
so op .
perd sit, dan verbeel
- - - - - - , dat
mijle en mijle agt~r me·
kaar afrij.
het nooit moeg geword van resies
ja nie.
5.
het
perd gepaai en geprijs en ure
lank met.
gepraat.
6. Eendag vra
vir
suster Dora om
vir
'n paar Jokke te gee van
'POP se
goue hare.
'•
7. Dora vra: - ,,Wat wil
daarmee maak?"
8. l!Jk se: - , , - - - het - - - perd se stert uitgetrek en wil 'n nu\ve stert aansit."

"
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57.
'N NUWE 'GEBRUIK VIR DIE POP SE HARE.

Antwoord hierdie vrae :-1. ·wat het Gert gevier?
2. Van wie het hij 'n present gekrij?
3 .Wat was die present?
4. Hoe het Gert die present beval?
5. W~tter naa)Il het hij vir die perd gegee?
'6. Wat het hij horn verbeel, as hij so op sij perd
sit?'
7. Wal)rvan het hij nooit moeg geword nie?
s'. ,Wat het· hi~ ure lang met sij perd gedoen.?
9. Wat het hij een dag vir sij suster Dora gevra?
10. Wat wou hij daarmee maak?
58.

OP!}AWE.
Pro beer..norr !lie storie vertel met die hulp van die
woorde, wat bier gegee-i~ : - ·
1. Klein Gert -van Tonder
ne,t
verjaardag.
2. .Sij Pa
· hoppelperd - - - verjaardagpresent.
-. 3. Gertjie - - - in sij skik. Hij - - - perd
- - - ,,Kolbooi.:'
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4. Als
op perd
~
verbeel
mijle
- - - afrij. Hij
nooit moeg
ja.
5. Hij paai
prijs ---.-- praat - - 6. Een dag
suster - - - paar lokke - - pop
goue hare.
7. Dora vra
daarmee maak.
uitgetrek
perd .se .stert
8. Hij s~
---nuwe.
59.
DIE A.PIE.
1. Oom Hans het eenkeer '.n apie.. gehad. Die
cdiertjie is altijd bij ,eµ om horn. Hij kijk altijd wat
.sij baas doen, en qan wB hij dit ook doen.
2. Eendag haai mij oom sij skeergereedskap uit
om hom te skeer. Hij laat warm water bring, sit ilie
kwassie, seep en mes reg en bind 'n handdoek oor sij
bors. A.pie sit alles mooi en aankijk.
3. Oom smeer met die kwassie seep aan sij gesig
.en as dit so 'n rukkie geduur het, vat hij die ni.es en
skeer sij baard af.
4. Net soos ooIQ. klaar is, roep iemand nit 'n antler
kamer en oom gaan kijk, wfe horn nodig h~t.
5. ,,Nou is dit mij kans," dink -A.pie. Hij spring
op 'n stoel, vat die skeerkwas en smeer sij gesig vol
seep. Hij spuug 'n bietjie, as hij die seep proe, maar
bij hon tog aan. Dan vat hjj die mes en nou kon }ij
'n mooie Rpul ,sien.
6. Rij g-ee horn 'n goeie haal en snij somaar 'n hele
lap vel van sij gesig, sodat bloed en seep deurmekaar

~preelt
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loop. Nou smijt hij die mes weg en begin hard
J3kree. Oom Hans kom }J.aastig weer terug en moes
lag, toe hij die aap sien. ·
7. ,, Hoetom is jij so dom? "· s~ Oom. t
Hij .. het horn gouw 'n bietjie gedokter en naderlland · altijd eers sij skeergoed geMre.
'
8. Va'.n die dag af was a pie bang vir 'n mes, veral
-vir 'n skeermes.

60.

DIKTEE.
Apie, diei'tj~, skeermes, kwassie,~gereedskap, band:
doek, gesig, rtiklde, iemand, nodig, spring, deurmekaar, haastig; gedakter, rraderhand.

61.

QOM HANS VERTEL.
Ek het een keer . . . . .

~ns.

4~
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OPGA,VE.
Vulin:1. Oom Hans had - - - - - - - - - 2. Die apie wil alles doen, wat - - - - - - .
3. Een dag wil Oom Hans - - 4. Die skeergereedskap bestaan uit - - -

----,

, en
5. Oom bind - - - - - - - 6. So ·blij sij klere
-~-.
7. Hij staan voor - - - -"----- ------.
8. As hij klaar is, 'gaan hij - - - - - - - - - 9. Iemand het
--10. Apie het --·--- --11. Hij wil nou - - - - - - - - 12. Hij vat die kwassie en - - 13. As hij seep 'in sij bek krij
14. Nou snij hij homself - - - - - - - - i5. Hij skree en gooi - - - - - - - - 16. Oom kom binne en s~ :_. - - - - - - - - 17. Oom moes horn - - - - - - - - 18. Van die dag af
--- ---

Sprl!e/r. en SkriirlI.
63.

DIE EEN DIT, DIE ANDER DAT:1. Oom is groot j die a pie is - . - - - - Die aap is dom j Oom is - - - - - 'n Aap het 'n belc; Oom het - - - - - Oom is 'n mens; 'n aap is - - - -.--.
Oom skeer homself: die aap - - -

2.
3.
4.
5.

'·

6. Die aap skree; Oom - - - - - 64.

"
"'WAT DOEN
OOM?
L~Qom

haal sij ....

2. Ooro wil ... .

3. Hij laat .... ..

WAT DOEN DIE AAP?
1. A pie kijk ... .
2. Die aap .... .
3.

Soek so uit les 59 alles wat ·oom doen en wat die
a·ap 'doen en skrijf dit in 2 rijtjies langs mekaar.
65.

OPGAWE.
1. Soek uit die negen-en~vijftigste les die name van
mense, diere en dinge. Ons noem hulle na.amwoorde.
2. Soek nou ook. die woorde, wat sll, wat gedoen
word. Ons noem hulle doenwoorde of werkwoorde.

Spree/r en Skriit II,,
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66.

MES SE.
1. Oo.m skeer met
--2. Ma snij brood met - - ---.
3. Elf rnaak 'n punt aan rnij potlood met rnij

4. 'n Slagter het 'n - - 5. ~orne word gesnoei met
----,
6. Aan tafel gebruik ons
--- --7. Ek snij 'n tak af met mij - - - - - - .

67.

DIE KAT.
Lees dit:1. Die kat is· 'n huisdier.
2. Huisdiere is diere, wat nabij die huis blij en

wat mak en nnttig is.
3. Die kat speel graag met touwtjies, papiertjies,
lappies of garing-tolletjies.
4. Die ltat se lrnp is rond, sij lijf is langwerpig en
baie slap, en slj hare is sag.
5. Die kat se oe is baie wonderlik, want hij kan ...
net so goed sien in die nag as in die dag.
6. As die lig skerp is, is die kat se oogappel net
'n nouw strepie, maar in die donker is· dit wijd ope
el)-·rond.

Spreelt en 5krijf. It.
'i'. Onder sij pote het die kat sagte kussings.

4T

Dit
maak dit moontlik vir horn om so sag en stil te loop,
J.at die skerpste oor hom nie kan hoor nie.
ti. Aan elkeen van sij pote het die kat vijf krom
skerp na!3ls.
~- As die kat loop, trek hij sij naels in die ku.ssings
in, sodat hul nie kan slijt en beskadig word nie:.,
10. Die kat is baie op sfj gemak gesteld, en hou
<laarvau om op die sagste en warmste plekkies te le
en slaap.
11.. Die kat hou meer van die huis as van die
mense; daarom blij hij baie keer agter as die mense
wegtrek.
12. Die kat is. nie so getrouw as die hond nie. Hij
is vals.
13. Die kat is 'n baie sindelike dier. Hij haat om
vuil te wees en was horn tot tien maal op een dag.
14. Die kat. hem nie van vreemde honde nie. As
hij een sien, dan word hij baie kwaad. Sij hare
stu.an regop en hij blaas van boosheid.
1~. Die kat is 'n slim en 'n geduldige jagter. Hij
sft ure lang voor 'n muisgat en wag tot die muis uitkom. .So. ~nel as die blits slaan hij dan sij ske1·p
naels in die arme muisie se rug.
16. 'n, Mens sou dink, dat die kat 'n baie sagaar""'-.. dige dier is. Maar dit is nie so nie. Kijk maar, hoe
wreedaardig hij die arme, half dooie muisie mishandel ! En boor, hoe hij brom en ·blaas van boosaardigheid.
17. Buite op die werf·en in die tuin wijs_die kat,
hoe slim en knap hij sij prooi kan bekruip. Terwijl
die ·vooltjie die korreltjies oppik, kruip die kat saggies en s~illetjies nader. As hij nabij genoeg is, maak
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ilij 'n. geweld-ige sprong, en voor die arme ou ·vooltjie
kan wegvlieg, slaan die kat sij naels diep'in-sij sagte
liggaampie.
"
18. Al 'is die kat wreed en vals, tog is hij 'n nuttige
di er, want hij vang rotte en ander skadelilie· diere.
68.

DIE KAT.
Antwoord hierdie vrae :1. Watter soort dier is die kat?
2. 'Vaarom noem ons horn 'n huisdier?
3. Waarmee speel die kat graag?
4:. Hoe lijk die kat se lijf?
5. Hoe lijk die kat se kop ?'
6. Is sij lijf slap of is dit stijf?
7. Hoe is sij hare?
8. Waarom is die kat se oe so wonderl'ik? - 9. J.Ioe lijk die oogappel, as die lig baie skerp is?
10. Waarom kan die kat so sag loop?
11. Waarom slijt sij naels nie soos die vim die hond
nie?
12. ·watter plekkies hou die kat die 111eeste van?.
13. Is die kat getrouw of is hij vals?
.
14. Waarom st! ons, dat die kat 'n sindeljke dier
is?
15. Wat doen die kat, as hij 'n vreemde hond sien?
16. Waarom s€! ons, dat die kat 'n geduldige jagter
is?
17. Waarmee·vang die kat_sij prooi?

Spr~e/c en .S/crijf I!.
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18. Wanneer kan ons sien, · dat die kat-boosaardig
en wreed is?
19. Wanneer kan ons sien, dat die kat 'n slim en
knap jagter is?
2(). Wat doen hij, as.hij 'n vooltjie op die werf wil
vang?
··
21. W aarom s8 ons. dat die kat 'n nuttige dier is?

69.
t>PGA WE.

DIE KAT.

Vul-in:1. Die kat js 'n - - 2. Hij blij bij die

en hij is - - - .
3. Die kat speel graag met - - - ,

en

4. Die
se kop is ----, sij - - - is langwerpig ell sij hare is - - 5. Die kat se
is baie wonderlik. In die
- - - is die appel van sij
net 'n strepie, maar
in die ----Jt3. dit
en - - 6. In ,die
kan die kat net so
sien als
in die
,~·
7. Die kat kan baie
loop, omdat hij - - onder sij
het.
8. Sij naels is
en As hij loop,
- - - tr~k hij hulle in, sodat hulle nie kan - - nie.
9. Die kat b9u van die - - - en
plekkies
in die huis.
10. Hij hou meer van die - - - as van die - - -

~o
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1,1. Die kat;Js nie,so as di.e hond.nie;.hij ii;1---12. Die kat is 'n baie sindelike dier. Hij -,-,om y-q.il te w:ees.. Hij
.horn wt ti~ --.-.- op
een dag.
.13, ·'Y!e~mde - - - hou hij niks van ni~. As hij
een sien, dan word hij - - - ; sij
staan }.'~gop
en hij
·,.van - - 1-L Die kat wag
(hoe?) tot die muis uithorn. Hij kap so
as die blits en
die
mniR met sij
naels..
lfi. As die kat met 'n half dooie ou muisie speel,
kall 'n mens sien, dat hij ~n
dier is.
Hij
- - - die arme diertjie op ·n gruwelike manier.
:l 6. Die kat bedie vooltjie op die - - of in die
. Ilij is 'n'
en
.jagter.
Hij maak 'n
sprong en vanp;. die ---·-· met
sij - - - naels, voor hij kan - - - .
70.

DIE KLAAGI,IED VAN ·DIE KAT.
Ek is maar 'n arme ou kat;
K}:'ij niemand ooit jammer vir mij?
·:B:ulle skop mij nou hier en dan daar !
We~t iemand ooit, wat ek moet lij?
Miauw!
Ek hou tog .s,o baie van vleis,
Maar als ou-nooi dit stukkend gaan snij
~n ek op die tafel wil spring,
Dan sla?-n sij en skree sij : ,,Sie jij !"
Miauw!

En paie maal het .ik so dors,
En melk is so swaar om te krij,
. · Maar 'Ou· m"elk 'is al, ·wat hul gee.;
'K1·ij iemand ooit janimer vir mij?
~Iiau)V !

En kom .mij mij vrinde besoek
FA1 sing ons van blijcl.skap 'n lied;
Dan steek hul' 011.s· onder die klippe !

So eindig ons vreug in verdriet.
Miauw!
Daar vat eeil mij weer aan ·mij nek
En -s~~vir·mij :~,, DaarZs die muis, vang!"
Kan ek! in sij gaatjie ga'an inkruip? ·
Nou·moet·ek maar wag, ure lang!
Miamv!
Opgawe: Leer die versies van buite en leer om di.,
mooi te s~.

71.

TEENSTEI,LINGS.
is groot, maar die kat is - - iwgetrouw, maar die kat is - - waak, maar die kat - - j,ag hase, maar die kat - - - - - .:i. Die. ~Q~d is goedaar<lig, ·maar .di~ kat is - - 6. Die olifant is sterk, die mnis is -~.
;;
1.
2.
3.
4.

Die
Die
L)ie
Die

bond
hond
hond
hon,d

:-ipreelf en 5/triif II.
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7. Die hond se

na~ls

is stomp, die kat se naels is

8. Die oom is al oud, die kind is nog ----.
9. Die kerktoring· i& hoog, die strooihuis is - - 10. Papier is wit, die pot is - - 11. Die see is diep, die dam is - - 12. Lood is swaar, kurk is - - 13. In die nag is dit donker, in die
m dit
15. So rond als 'n -.-- .•en ~o - - - ~.li:i 'n pa11nekoek
14. l:smker is soet, asijn is
16. Die kat is gouw, die trapsoetJHis is - - 17. Die haarnaald is krom, die stopnaa:ld is - - - :
18. Goud is duur, hout is - - 19. Seep is glad, die klip i s - - - .
20. Die skeermes is skerp, die kouter is - - - .
21. 'n Klip is hard, wol is - - - .
22. Watev is nat, kurk is ---~
2S. Die kat is slim, die skaap is - - 24. IJs is koµd, die vuur is - - - .
25. Bloed is rooi, 'n laken is - - - .

72.

VERGELIJKINOS.
Vul in:1. So getrouw as die - - - , so vals as die ---,-2. So sterk as die
. en so - - - als die muis.
3. So hoog as 'n - - -

So· ,wit as
~
So swart as die - - - .
So diep as die - - 'So awaar a~ ---=-Sd donker as die -....-9. So lig as. die - - - .
10. ·So soet as - - ll. So suur as . - - ~2. Soos bloed so - - ·13. So,os melk so ~-14. Soos
so swaar ..
15. Soos 'n
so hoog.
16. Soos 'n ---;- so rond.
17. So ...plat as· 'n - . ---.
18. Die v leis is so
as hondevel.
19. Die brood· is so hard as 'n - - 20. So droog as - - 21. So stadi g as 'n - - 22. So gouw as die ~-23. So - - - as 'n haarnaald .
•24. So
op as, 'n kers.
25. So
as seep.
26. So skerp as 'n. - - 27. So stomp as ''n - - 28. So koud as --""29. So - - - as vuur.
30. _So rooi as - - 31. So - - - as 'n laken.
4.
5.
6.
7.
8.
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73.

SPELD EN NAALp.
'n Speld en 'n rt'aald was bijmekaar op een kussing
gesteek. Hulle het niks te 'doen gehad'nie en daarom
het hulle toe maar 'n bietjie r11sie gemaak.
,,More~ ou fannie !" s~ die naald.
,,Ou tannie, ou· tannie !" skree die speld, ,,ek is nie
jouw ou tannie, nie, hoor jij !"
Naald. ,,Dis waar, jij is ook eintlik te krom en te
lelik om famielie van mij te wees!''
Speld. ,,\Vat, jij kom mij beledig in mij eie huis?
Loop weg!"
N. ,,Jouw huis? Mijne net so wel, hoor jij !"
S. ,,Nee, dis 'n speldekussing; wie het ooit van
'n naaldekussing gehoor? 'n Naaldekoker, ja, maar
dis nes 'n tronk !"
N. ,,Nou, jij het nie nodig om jou so te staan en
aanstel nie, jij met jouw groot kop !"
S. Ek het tog 'n kop, maar wat het jjj? "
N. ,,Ek ht!t iets, wat meer werd is, ek het 'n oog.
En dan is mij lijf ook baie mooier. Kijk, hoe krom
en lomp is jij en kijk mij mooi, dun, blink, lijfie; ek
•
ts heeltemaal van 'n beter klas as jij ! "
S. ,,Jij is mooi en blink, omdat jij- :qiks ui~voer
nie; ek is krom van werk !"
N. ,,Moenie vir mij beledig nie; netnou bijt ek
jouw kop af !''
S. ,, Raak net aan mij dan steek ek jouw oog uit !"
Toe die .rusie op die hoogste was, kom die vrouw.
Sif steek 'n draad deur die oog van die naald en sij
steek die soom van haar' werkgoed met die speld op
haar knie vas en al die rusie was op 'n end.

I

L___
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74.

SPEI,D EN NAALD.
Skrijf die gesprek af in twee rije langs mekaa:r;1Die naald

Die speld

s~ :..-

,, M6re, ou .tannie ! "

s~ : -

" Ou tannie, ou tannie !
Ek is nie jouw ou tannie
nie, boor jij ! " ens.

75.

SPELD EN NAALD.
Invul.

f

Die speld is nie so mooi as die naald le~ Sij lijf
is nie so ..... ~n so ..... nie. Sij punt is nie so .....
nie. Hij js nie so . . . . gemaak nie. 'n Speld is gemaak van .. , . , 'n naald van . . . . . gij k;an 'n speld
maklik .... , maar .a,ls jij 'n naald wil .... , ......
hij. Die naald se punt is ...... , dfo speld sijne 1s
Met 'n naald kan 'n mens meer doen as met 'n
speld. l\I.et 'n speld kan jij net iets vas ... . . . Met
'n naald kan jij . . . . . en . . . . . Met 'n stopnaald kan
jij . . . . ... . .. 'n Skoenmaker, 'n tuiemaker, 'n kleermaker, 'n naaister, almaal ... 'n naald.

------
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76.
DIE SPELD Cn Spreekles).
Die vrae moet in kort sinnetjies beantwoord word.
1. Wat rn hier op die tafel? ( 'n pakkie spelde) .
2. Wat maak 'n mens met spelde?
3. Waarvan word hulle gemaak?
4. Is spelde almaal ewe lank?
5. Omtrent hoe lank is die langste speld, wat jij
gesien het"?
6. Hoe lank is die kortste speld, wat jij gesien het?
7. Wat is daar aan die een end van 'n speld?
8. Waarom is dit so gemaak?
9. Vvat is daar aan die ander end van 'n speld?
10. Hoekom het 'n speld dit?
'
11. Is 'n nuwe speld krom?
12. Waarom is nuwe spelde nie krom ,nie?
13. Hoekom is 'n nuwe speld glad? ·
14. Waarom het die mense dit so gemaak?
15. Waai'om moet 'n nuwe speld blink wees?
.16. Kan 'n speld makkelik buig?
17: Is dit goed, <lat dit so is?
18. vVaar here jouw Ma die los spelde? (-spelde·
kussing).
·· ' -.
19~. Ht>e lijk 'n hoedspeld?
20. Wa.arv'oor word dit gehruik'!
21. ·Hoe ·Ujk 'n haakspeJd?
22. Waarom is dit beter en nuttiger dan gewone
spelde?
23. Watter mense dra borsspelde?
24. Is hulle net so goedkoop as ander spelde?
25-. ·W11arom 'm'oet 'n mens nie jouw tande met 'n
speld krap nie?

L_______
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71.
OPGAWE.
Skrijf die antwoorde op bowestaande vrae.
Maar let op:1. Gee nommers aan die antwoorde.
2. Begin elk.e sin n1et ;Ii hoofletter.
3. Sit 'n punt aan die end van elke sin.

78.

DIE SPELD PRAAT.
Vul in die woorde wat uitgelaat is.

1. Mij ·.naam is .. . . . . • •• flf r:
2. Ek woon in 'n lekker sagte ...~ ..
3. Die IDEl!lSe. g~bruik .vk JTI.ij om ... : ..
'/4. EJr is van . . . . gemaak.
.
,. 5. A:an die een end liet ek 'n . . . . . en ·-aan ·die 'antler
end het ek 'n ....
6. Partij van mij maats is baie lank, ander is weer
bale .....
7. Partij is blink en wit; antler is .... en ...'-..
8. Partij is dik, antler is . . .
9. Mij kop is stomp, mij pu,nt is .....
10. Nuwe spelde is glad, bl~~k,e}l skerp; OU spel<le
is ..... o'fi. •.... of ....
11. Partij .vari' :iiiij·niggies word op die vrouwmense
se bors gespeld; hulle is .....

--
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79.

NAALDE .

.Al\twoord hierdie vrae :l. Hoe koop 'n mens naalde? (Pakkies en nommers.)
2. Wat beteken die nomnfers? (I~ae nommers
groot naalde, ens.)
3. Waarvoor gebruik ons naalde?
4. Waarvan word naalde gemaak?
5. Wat is daar aan di~ een, end van 'ii naald?
6. Waarom is dit so gemaak?
7. Wat het 'n naald aan die ande.r end-?
8. Waarom is dit so?
9. W,aaroin is 'n naald glad en blink?
10. Watter vinger moet die naald- in die .goed indruk?
11. Waarom gebruik 'n mens 'n vingerhoed?
12. Vir watter soort goed gebruik 'n m~bs dun
naalde?
- ·
13. Wanneer gebruik ons dik naalde?
14. Hoe lijk 'n rijgnaald, 'n haarnaald, 'n stopnaald, 'n seilnaald? ( 4 antwoorde.)
15. Waarvoor word hnlle gebr'uik? (4 antwoorde.)
16. Wie leer naaldwerk in die skool?
17., Waarom leer hulle dit?

I
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80.

NAAJ.;DE.
Vui in:Jan bet twee p---s' naalde gaan koop.. Dit is
nommer 5 naalde en baie .... (dik, dun). 'Mij ma
lap die ...... en SUS ••.• die kouse. Naalde word
van . . • . . . . . . Hulle . . . . . maklik. Die . . . . word
deur die . . . . . . gesteek. 'n Kameel kal!- nie deur 'n
naald se . . . . gaan nie. Die naald se punt is ...... ,
Naalde word gebruik bij dik, swaar goed ..... ,naalde
word gebruik bij .. ··u :·· .. goed. Naalde moet .....
wees,, anders werk hulle nie goed nie. 'n M,ens se
vinger 'krij nie .... nie, want daar is 'n .... op.
Ons . . . . . met 'n stopnaald. Dit is 'n ..... , .....
naald. (Hoe dit lijk.): Dames steek hulle ...... vas
met 'n . . . . . Mij ma steek 'n band in die skuif met
'n .. ,.. .. Dit is 'n '1ang, dik en . . . . naald. Me:.t 'n
..... naald werk 'ri mens mielie-sakke toe. Dit is 'n
1-, d-, kr- naald met 'n groot .....
81.
VAN 'N GROOT HOND EN 'N KLEINTJIE.

Om te lees.
Dis nou vroeg in dfo m6re.
Fluks bet heel nag werf ppgeP.as.
Fluks is die waakhond. .
Hij is nou.moeg en'wil sHtap..

60
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Op die stoep le 'n skaapvel.
Dis vir Ma haar voete, as sij_ daar agtermiddag
gaan sit. Die klippe is partijmaal koud.
,,Dis 'n lekker plek," denk li..,luks. Hij trap 'n paar
maal rond en dan gaan le hij.
·· ·Dassie is 'n brak. Hij is baie klein en mag in die
.,huis slaap. Met huis oppas het hij niks te doen nie.
. As die deur sm()rens oopgaan, is Dassie uitgeslaap
en wil ,net speel.
..
..
:Qaar ~~en hij Fluks rn op die ~kaapyeJ.
.
Hij spring na horn toe E}Il b~gin sij ore trek.
J?'luks br?m: ,,I.. aat mij met rus, ek wil slaap.''
Maar Dassie steur horn nie daaraan nie. Hij
spriii.g teen die slapende hond, hij trek sij ore, bijt
in sij pote en doen al wat hij kan om Fluks wakker
te krij.
..
'
·
Fluks 'Yord die gelol moeg en hap naar Dassie.
Amper het hij horn raak gebijt.
Dassie het geskrik. Hij is nou bang 9m digterbij
te kom. Maar d~e, plaerij kan hij me laat sl:a:;m nie.
Rij ·begin nou aan die vel en trelf. ·Eers aan die
een· end, dan aan die ander. Rij pluk aan die hoeke
dat die hare daaraf vliee. 11,luks khor maar Dassie
wil nie ophou nie.
Ma kom buite.
,;Hoekom verniel jij mij velletjie so?" s~· sij vir
Dassie en: gee horn 'n klap.
,,En jij mag nie op die vel slaap nie," s~ sij vir
Fluks en stamp horn met die voet.
Dassie het lankal om die hoek van die huis verdwijn om die kat te soek.
Fluks sal nou maar 'n plekkie'soek aan die sonkant
VllTI

flip hnfa
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82.

FLUKS EN DaSSIE.
Soek nou in die vorige les die naamwoorde, ·werK;
woorde en bijvoeglike* naamwoorde en -skik 'llullP!·
in drie rijtjies :Selfstandige

Werkwoorde.

~aamwoorde.

Bijvoeglike
Naamwoorde.
moeg,
koud,
ens.

het opgepas,
¥ore
is,
}!'luks
ens.
nag,
ens.
*Die. onderwijser(es) moet eers duidelik maak,
wat 'n b.n.w. is. Die eenvoudigste de:finiesie i$: hulle
se, hoe dinge is.
83.

FLUKS EN DA.SSIE.
a. Vertel in kort sinnetjies, wat Fluke d,oen.
b. Vertel ook wat Dassie doen.
c. V ~rtel dan ook nog wat Ma doen.
84.
DI~

EEN DIT, DIE ANDER DAT.

Dassie slaap ·in die nag; Fluks .....
Fluks is moeg; D.assie is ..... .
F'luks wil slaap; Dassie wil ... .

op{q/(.en ~/rfijf. II.

I({/.

Pluks mpet biiit~ .we~~;_ Dassie }llag
Dassie is kleiv j Fluks ~~ ,.•...
Die klippe is hard.. en, kourJ; die velletjie, i~ . . . . en

.

Fluks wou bijt j Dm;sie het .... .
Dassie kr.i.j. 'n klq,p; Pluks ·krij ... :
Dassie gaan. die kat soek; Fluks .. n
85.

FLUKS VERTEL.
Dis nog vroeg in die' m6re. Ek het . . . . . ens.

86.
DASSIE 'vERrEL.

Dis nog vroeg in die

m.6.r~.

Fluks. het . . . .

87.

FLUKS EN D,A.&SIE!
lnvul:'rrG
" ' .'._ ... onsI waakhd
oeie
on was,
0

'n Flukse ...... dat was-ie.
t._j naam was .... ; en dan die brak,
Die no~m ons ·somaar .....

~ns.

Spreelt' en S}rrijf ~I/.
Fluks p'as die .... die heel nag. op,
Geen . . . . durf nader . . . . . nie ;
Maar· ....... ~laap nog'in ...... .
.Aan oppns ..... bij horn nie.
Een more w~s l<~luks L,·:·•gewaak,'
Met Das wil, bij nie ~ ....nie.
l\faar Dassie is goed uit ..... ,
Speel bet horn nooit ver . . . . nie.
Fluks trek horn op die ..... neer,
Sal hij nie ·. . . . rus nie? •
Maar ..... pla en bijt sij .... ,
Jlij laat horn nooit met ..... .
Fluks ..... en wil vir Dassie ..... .
Maar alles wil nie baat nie,
-want .. ._. holJ nooit op met lol,
1V_il . . . . . ruet rus nie . . . . nie.
Hij trek sij ....• , pluk sij stert;
:Sal hij htnn rtog nie . . . . nie?
Maar . . . . het am per . . . . . gebijt
En skrik het nou nie naam nie.
~,j durf nie nabij ..... weer kom
·Maar pluk, die . . . . . . haar af.
Daar gaan die .. . . . oop en
Xom net op die baljaar af.

Das krii 'n . . . . e:o. Fluks 'n ......- .
.,;l\foet ik jul_ t:wee, nie skraap nou ?"
... ··; soek qie , .... en arme .....
Kari in die son gaan ... . . non.
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88.

OPGAWE.
Leer 'die versies van buite, as al die woordjies reg
ingevul is.
89.

KOPPIES EN PIERINGS.
Vrae en antwoorde :1. Waaruit drink 'n mens koffie?
2. W aarin staan die koppie?
3. VVaarom moet dit 'n piering he?
4. Wat drink ons nog uit 'n koppie?
5. Waarvan word koppies gemaak? (Klei.)
6. Hoe kom dit dat hulle so glad, hard en ..blink is?
(Word gebak.)
·
.7. Wat noem ons die gebakte klei waarvan koppies
gemaak is? ( Porselein. )
8. Wat het 'n koppie wat ~n piering nie het nie?
9. Wat is die nut daarvan?
10. Wat noem ons 'n koppie wat sonder 'n oor
gemaak ~s? (Kommetjie.)
11. Watter ander breekgoed word van porselein
gemaak?
12. W aarvan word koppies en pierings gemaak, as
hulle nie somaar moet breek nie?
13. Hoe is hulle bewerk, dat die ijster nie roes nie!
(-Enemmel oorgetrek.)
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9,Q.

KOPPIES EN PlERINGS.

Vul in:1. ,Ons drink ..... , ...... , . . . . en . . . . . liit 'n kopp:le.
2. Dj_e koppie word. in 'n piering geset, sodat dit
die tafel . . . . . nie kan vuil maak nie.
3. Die pierj,µg :vang d.ie koffie wat uit ... ,
4. Koppies en pierings word van . . . . . gemaak.
5. Hulle word in 'n oond gebak. Dit maak hulle
.... , ..... en ....
6. Die oor is om die koppie aan . . . . . te ....
7. Sonder die ...... sal die warm koppie 'n mens
8. Komme en ..... , koppies en .... , borde en
is van porselein gemaak.
9..... koppies en pierings kan nie somaar
nie.
10. Hulle kan nie roes nie, omdat hulle met
oorgetrek is.
91.

'N STORIE.

J,ees qit en probeer dan 1n geskikte tietel vir die
-verh:mltjfo te maak :- ·
1. Dit is 'n baie k,oue dag, nat en onplesierig.
2. Klein .Jannie en sij ma sit lekker warm bij dje
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vuur. Sij wijs vir horn prentjifS en vertel vir hom
stories.
3. Een prentjie wijs hoe die wrede Rorneine van
die one tije die a:pp.e Kristene deur die leeuws laat
verskeur het.
4. Jannie se mq.mrnie vertel vir horn, hoe die vrorne
Kri~te:qe .swaar g~krij het en mishandel was.
5.. Toe sjj m;immi~ wee!' naa:r: Jannie kij)r, sien sij,
dat die trane langs sij wangetjies afrol.
6. Sij was haie ~lij om te sien, (la~ haar liewe ou
seuntjie so 'n ,teer hartjie het. Sij vra vir hpm \oe,
waarom hij so huil en vir wie hij jammer was.
7. Jannie s~ toe, dat bij jammer was .vir die arm
ou klein leeuwtjie, wat daar so een kant sit, want hij
krij niks om te eet ·nie.

92.

,JAMMER VIR DIE VERKEERDE.
Antwoord hierdie vrae :1. Watter soort van 'n dag was dit?
2. Waar bet .Jannie en sij tnammie gesit?
3. Wat bet sij gedoen?
4. Wat het een van die prentjies gewijs?
5. Wat vertel .Jannie se mammie vir horn orntrent
dif' KriRtene?
6. Wat het langs .Tannie se wangetjies afgerol?
'i. Waarom was sij mammie blij?
R Wat vra sij toe vir horn?
.9. ·wat was ,Jannie Be antwoord?
;

93.

JANNIE' SE.MA VERTEL.
· 1. Dit was· 'h baie koue ilag, nat en - - 2.
en
, seuntjie Jannie sit lekke:r bij
-~- :wijs vir - - - · prentjies en vertel vir
- - - stories.
3. Een prentjie wijs, hoe die wrede - - - van die
oue tije die arme ·_.- - deur die leeuws laa,t - - het.
4.
verijel
, hoe die Kristene swaar
gekrij het en mishandel was.
5. Toe
weer naar .Jannie kijk, sien - - dat die trane langs - - - - wangetjies afrol.
6.
was baje blij om te sien, dat
liewe ou seuntjie so 'n tee:c hartjie het.
s~
toe:- ,, .Jannie, waaroor - - en vir - - - - - - - - ? J'
7. Jannie se antwoord was:- ,, Mammie, ek het
- - - ---,want - - - - - - "
94.

OPGAWE.
Vertel non weer die storie met beh.ul-p Yftn "di1:7
woorde, wat gegee word.
1. Nat, koud, onplesierig.
2. Jannie,
mammie
prentjies - - - stories.

vuur.

Wijs

6~
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3. Prentjie
wrede Romeine .
Kristene
- - - leeuws
verskeur.
4. Ma vertel
Kristene - - - swaar krij
- - - mishandel.
5. Mammie kijk
trane ----- afrol.
6. Sij blij
seuntjie
• teer har.tjie. Vra
- - - waaroor huil
vir wie jammer.
7. Jannie s~
jammer
. klein leeuwtjie
- - - een kant
niks om te eet.

95.
HJ.J WAAG DIT.

Lees dit:1'\..~lein Johan Pienaar is 'n stout en bedorwe

seun"t3\e.

~

2. Op sij ma haar verjaardag was daar lekker
·pannekoeke op tafel.
3. Johan het al 'n hele paar geeet, maar meen, dat
hij nog Mreplek het vir nieer en hij vra weer.
4. Sij ma s~ ': nee, hij sal siek word.
5. Johan sit vir :h. tijdjie _stil en ~ijk met b!'lgerige
oe naar die skottel. Eindelik.spring hij op·en skree:
,, Asseblief, mammie, gee vir mij nog 'n pannekoek
en laat die dokter ·kom ! "
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96:

HIJ W XAG DlT.
Antwoord hierdie vrae :1.. \.Vatter soort seuntjie was Johan Pienaar?

'2. Wanneer het sij ma pannekoek:e op tafel gehad?

3. W aaroitt het .Johan weer pannekoek gevra?
4. Wat het sij ma

ges~?

5. Vlat het Johan toe

ges~?

'6. Op wie .het hij staat gemaak?
97.

.

HIJ WAAG DIT.
~

. Vcrtel die stoPie weer met behulp van die woorde
wat gegee word:l. Johan - - - stout - - bedorwe.

2. Ma haar verjaardag

3. Johan
4. Sij, ¥1-l;t

hele paar.
s~

pannekoeke.
:O~replek

· vra.

siek.

5.•Johan stil
kijk .__,,....-- skottel. Spring
- - - skree.: Asseblief
nog
dokter.
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98.

DIE THIPPENS VAN DIE
WEESKINDEHT.JIES.
I...ees dit:1. Dit is Sondagmiddag en Kosie gaan Sondagskool -toe.
·
2: Daar ·is 1rnllekte vir die weeski:ridertjies.

3. Kosie 'bet twee trippense in sij hand. Een is
sij eie en een is vir die kol1ekte vir ,die ·weeskindertjies.

4. Kosie loop en speel met die trippense. Hij
sldet hulle een' mt die afider met sij duim in die lug
op en vang hulle cJ.an weer.
5. Maar eindelik vang hij mis en die trippens val
in 'n gat water.
6. Kosie staan so 'n· bietjie stil en s~. dan saggies
en met 'n suggie :- ,,
daar trek nou die trfppens.
van die arme weeskindert]i~s ! "
·

.ra,

99.

OPGAWE.
Antwoord hierdie vrae.:1·. Wat.ter.dag was dit?

..

2. Wie het

S~mdagskool

toe gegaan?

3. Watter k.ollekte was 'daar in die Sondagskool?
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4. Hoeveel geld het' Kosie in sij hand gebad?
5. Aan wie het dit behoor?
6. Hoe het Kosie met die trippense gespeel?
7. Toe Kosie die trippens mis gevang het, wat het
toe daarmee gebeur?

8. Wat het hij toe gesf>.?

9. Roe het hij dit

ges~'?

100.

DIE TRIPPENS VAN· DIE
WEESKINDERTJIES: /
Ve1-tel die storie met behulp van die woorde, wat
gegee is:1. Sondagmiddag - - - .Kosie
skool .

.2,

Ko~lekte

3.' Kosie
- - - kollekt~
,4~

Sonda~-

weeskindertjies.
trippense. Een
weeskindertjies.

Loop
speel
lug - - tang.

skiet

eie, ander
· duim

~-'

'

...; 5. Vang:,pi.is - - - trippens - - - gat water.
~

·'

6. Staan stil
~rek
. trippens

saggies
suggie - - weeskindertjiel!I.

