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Foreword
The activities in this workbook are based on the delightful children’s book My
ouma is ’n rock-ster by Jaco Jacobs.
All activities are suitable for Afrikaans First Additional Language learners and
geared to promote the acquisition of literacy and language skills in a fun-filled
manner.
It is anticipated that use of these workbook will effectively entrench the desire to
read more books, a commonly accepted aim shared by all language teachers.
Sarita Slabber

Voorwoord
Die aktiwiteite in hierdie werkboek is gebaseer op die genotvolle kinderboek My
ouma is ’n rock-ster deur Jaco Jacobs.
Al die aktiwiteite is bedoel vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal-leerders en is
saamgestel met die doel om lees- en taalvaardighede op ’n prettige manier te bevorder.
Alle taalonderwysers wil graag lees aanmoedig en ek hoop dat die gebruik van
hierdie werkboek in daardie doel sal slaag.
Sarita Slabber
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Afdeling 1
1.

Skryf die sinne in die verlede tyd (en onderstreep die werkwoorde
[verbs] in rooi):
Reëls (Rules)
werkwoord het ... ge(werkwoord)
is was
het het ... gehad

1.1 Die kinders luister na die radio.
1.2 Dit is ’n baie groot radio.
1.3 Nommer 1 is weer ... vir die derde week in ’n ry ... Breipen deur die gewilde
groep OUMA!
1.4 Ek trek ’n gesig vir Bongiwe.
1.5 Ek sit die radio af.
1.6 Die mense maak ’n baie groot fout.
1.7 Rikus het ’n beroemde Ouma.
1.8 Rikus se ouma het ’n elektriese kitaar.
1.9 Ouma hou van harde rockmusiek.
1.10 My ouma is deesdae op die voorblaaie van koerante en tydskrifte.
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2. Skryf die sinne in die toekomende tyd (en onderstreep die werkwoorde [verbs] in blou):
Reëls (Rules)
werkwoord sal ... werkwoord
is sal ... wees.
het sal ... hê.
2.1 Sy is die beroemdste ouma in die land.
2.2 Fotograwe en joernaliste volg haar oral.
2.3 Die radio en TV speel haar liedjies.
2.4 Ouma gaan saam met die staatspresident partytjies toe.
2.5 Ouma het baie CD’s.
2.6 Ouma het ’n baie mooi handtekening.
2.7 Ouma is lief vir harde en raserige musiek.
2.8 Rikus het sy eie groot radio.
2.9 Ouma kom môre na Rikus se huis toe.
2.10 Ouma gee graag haar handtekening vir kinders.

3. Vul die regte voornaamwoorde in:

Afrikaans
persoonlike voornaamwoord –
besitlike voornaamwoord
ek – my
hy – sy
Sy – haar
Jy – jou
ons – ons

English
personal pronoun –
posessive pronoun
I – my
he – his
she – her
you – your
we – our
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13.1 Ek speel graag krieket saam met

vriende.

speel elke

dag krieket saam met my vriende.
3.2 Ouma is lief vir

elektriese kitaar.

speel harde musiek

op haar kitaar.
3.3 Die rockgroep het

eie musiekinstrumente.

maak

raserige musiek op hulle instrumente.
3.4 Bongiwe het
3.5

eie radio.

luister na OUMA! op sy radio.

moet met jou pen skryf. Jy moet

handtekening op die

papier skryf.
3.6 Ons hou daarvan om na

musiek te luister.

dag na ons musiek.
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luister elke

4. Vul die regte voorsetsels in (kyk uit die onderstaande tabel):

te

Met

uit

aan

aan

Met

in

van

aan

Op

af

van

oor

Vir

teen

aan

aan

Per

na

op

4.1

Dit is die nommer 1 liedjie

die trefferspararde.

4.2

Ek skakel die radio

. (on)

4.3

Ek skakel die radio

. (off)

4.4

Dit is vreemd

’n ouma om

harde musiek te

hou.
4.5

Ouma is

4.6

Sy is die beroemdste ouma

4.7

Haar liedjies word

4.8

Sy gaan saam

4.9

Ouma gee haar handtekening

4.10 Klop

al die voorblaaie van koerante.
die radio gespeel.
die staatspresident.
Bongiwe.

die deur.

4.11 Die prent hang
4.12 Ons sit

die land.

die muur.
tafel.

4.13 Trek jou sokkies

. (on)

4.14 Trek jou sokkies

. (off)

4.15 Ek dink

Ouma.

4.16 Ek gesels
4.17 Ouma ry

Ouma.
bus stad toe.

4.18 Rikus stap
4.19 Ek kyk

voet skool toe.
jou.
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Afdeling 2
1.

Verbind die sinne met die woorde tussen hakies (en onderstreep
die werkwoord van die tweede sin groen).

Reëls (Rules)
Groep 1: en, maar, want
The word order in the second sentence
does not change.
Groep 3: omdat
The verb in the second sentence goes to the end
of the sentence.

1.1 Ek is verbaas. Daar staan ’n splinternuwe, bloedrooi sportmotor voor ons huis.
(want, omdat)
1.2 ’n Mens kan nie my ouma miskyk nie. Haar hare is grasgroen gekleur.
(want, omdat)
1.3 Ouma is bly om my te sien. Ek is haar enigste en gunsteling-kleinseun.
(want, omdat)
1.4 Ek glimlag. Ouma het vir my ’n present gebring.
(want, omdat)
1.5 Pa wys vir Ouma die koerant. Sy is op die voorblad.
(want, omdat)
1.6 Ouma is baie tevrede. Sy het al baie CD’s verkoop.
(want, omdat)
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2. Skryf die volgende sinne ontkennend (onderstreep die werkwoorde
met bruin en onderstreep die onderwerp [subject] met pienk):
Reëls (Rules)
1. Sin eindig op ’n “.”
2. Sin eindig op ’n “?”
3. Sin eindig op ’n “!”

“verb” nie ... nie.
Nee, [subject] [verb] nie ... nie.
Moenie [verb] nie!

2.1		 Daar staan ’n ou motor voor ons huis.
2.2

Ouma sit in die sitkamer.

2.3

Kan ’n mens vir Ouma miskyk?

2.4

Is Ouma se hare pienk gekleur?

2.5

Het Ouma baie kleinseuns?

2.6

Hou Rikus daarvan as Ouma Engelse woorde gebruik?

2.7

Het Rikus van sy geskenk gehou?

2.8

Is Pa se foto op die voorblad van die koerant?

2.9

Sit!

2.10 Kyk!
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Afdeling 3
Ouma: Dis ’n verkeersbeampte! O gaats! Ek moet van die pad aftrek.
Die verkeersbeampte steek sy kop by die venster in en praat baie kwaai.
Goeiemiddag, mevrou! Weet u hoe vinnig u gery het?
Ouma lyk baie jammer.
Ouma: Was dit baie vinnig, meneer?
Die verkeersbeampte frons.
Ja, u het baie vinniger as die spoedgrens gery! Is u nie die sanger en
kitaarspeler van die rockgroep OUMA! nie?
Ouma: Ja, Meneer, ek is.
Die verkeersbeampte glimlag.
		
My kinders is mal oor u musiek. Kan ek asseblief u handtekening kry?
Groot asseblief?
		
Ja, natuurlik kan u my handtekening kry. Ek sal dit in my notaboek doen
Ouma:
en die bladsy vir u uitskeur.
		
Duisende dankies, mevrou! U kan maar weer ry. Wees net versigtig,
asseblief. Ry ’n bietjie stadiger.
		
Dankie, meneer! Ek belowe om stadiger te ry.
Ouma trek weg.
Ouma: Sjoe! Amper was ek in groot moeilikheid!
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Mondeling:
Kom vertel vir die klas van jou ma/pa/ouma /oupa se eerste motor en wat die
motor so uniek gemaak het of vertel vir ons van iets snaaks of gevaarliks wat
met jul motor gebeur het. Jou mondeling moet ’n inleiding, liggaam en slot hê.
Jy kan ’n foto van die motor bring as jy een het.
Idees vir jou mondeling:
•
•
•
•
•
•

Die dag toe ons by ’n verkeerslig gestop het ...
Ons het in diep sand vasgesit ...
My ma se eerste karretjie was ’n Volksie ...
My ouma ry ’n ou Anglia ...
Die ou bakkie op die plaas ...
’n Pap wiel!
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Afdeling 4
1.

Ontwerp ’n spyskaart vir Anna se Koffiehuis.

Nuttige woorde: voorgereg, hoofgereg, nagereg, koek, drankies. Onthou,
jou spyskaart moet prentjies insluit, asook die pryse!

Spyskaart
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2. Dialoog
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:

Goeiemiddag! Welkom by Anna se Koffiehuis! My naam is
en ek is jou kelnerin vir vandag.
Goeiemidag,
. Kan ek asseblief ’n spyskaart kry?
Ja, seker. Hier is die spyskaart.
Sjoe! Alles lyk so lekker. Dit is moeilik om te kies. Het julle
enige spesiale aanbiedinge vir vandag?
Ja, as jy ons frikkadelbroodjie met slaai en ’n roomys vir
nagereg bestel, kry jy ’n gratis drankie.
Dit klink na ’n goeie aanbieding. Ek is juis so lief vir julle
frikkadelbroodjies.
Kan ek dus aanneem dat jy ons spesiale aanbieding wil
hê?
Ja, asseblief.
Wat wil jy hê om te drink?
Ek wil asseblief ’n melkskommel hê. Watter geure het julle?
Ons het aarbei-, piesang- en sjokoladegeur.
Kan ek asseblief ’n aarbeimelkskommel kry?
Goed. Ek sal u bestelling nou bring.

Die kelnerin bring Rikus se bestelling en hy begin eet. Ná ’n rukkie …
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:

Jammer om te pla! Is jy tevrede met jou kos?
Die kos is heerlik, baie dankie.
Ek is bly. Laat my weet as jy nog iets benodig.
Goed, ek sal.

Rikus eet klaar. Hy wink die kelnerin nader.
Rikus:
Kelnerin:

Kan ek asseblief my rekening kry?
Ja, seker.

Die kelnerin bring die rekening.
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Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:

Hoe gaan jy betaal? Kontant of met ’n kaart?
Ek gaan met ’n kaart betaal.
Ek sal die kaartmasjien nou bring. Wag net ’n oomblik.

Die kelnerin bring die masjien.
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:
Kelnerin:
Rikus:

Hier is my kaart.
Dankie. Ek sleutel net die bedrag in.
Sit asseblief R10 by vir ’n fooi.
Goed, ek sal so maak. Sleutel asseblief u kode in en teken
die strokie.
Goed.
Baie dankie dat jy by Anna se Koffiehuis kom eet het. Geniet
die res van jou dag.
Dankie, jy ook.
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Afdeling 5
1.

Skryf die sinne in die korrekte woordorde neer (onderstreep die
werkwoorde met oranje):

Reëls (Rules)

S

V1

T

O

M

P

Subject Verb

Time

Object

Manner Place

Wie

Wanneer

Wat

Hoe

V2
Verb

Waar

1.1 het, gejok, Die man, gister, in die winkel, vir my
1.2 nou, Ek, vies, is
1.3 in sy rooi beursie, Rikus, geld, verlede week, gehad, het
1.4 doen, Bongiwe, inkopies, môre, sal, by die winkelsentrum
1.5 volgende week, oral in die winkelsentrum, skoolskoene, Bongiwe, soek, sal
1.6 op die ruimtewesens se skepe, missiele, moet, volgende maand, akkuraat,
Bongiwe, afgooi
1.7 kyk, op sy horlosie, na ’n ruk, Bongiwe
1.8 die mannetjie se been, nou, in sy kloue vas, Die knyper, gryp, stewig
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2. Voltooi die kolom:

Enkelvoud

Meervoud

Verkleinwoord

2.1 week
2.2 stem
2.3 radio
2.4 man
2.5 groep
2.6 gesig
2.7 skouer
2.8 fout
2.9 huis
2.10 kitaar
2.11 koerant
2.12 tyskrif
2.13

Die kwartaal het agt (week).

2.14 		Al die kinders se (stem) klink baie hard. Die klein (radio) pas in my sak.
2.15

Die klein (man) loop oor die straat.

2.16

Daar is ’n klein (groep) kinders wat speel.

2.17

Al die kinders se (gesig) is skoon.

2.18

Al die swemmers het breë (skouer).

2.19

Dit is maklik om ’n klein (fout) reg te maak.

2.20

Daar is tien (huis) in ons straat.

2.21

Die dogtertjie speel op haar klein (kitaar).

2.22

Ons neem al ons (koerant) skool toe.

2.23

Ek is lief daarvoor om al die (tydskrifte) te lees.
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3. Dialoog
Voer die volgende dialoog in die klas op.
Mamma:		

Bongiwe! Bongiwe! Waar is jy?

Mamma soek oral na Bongiwe. Bongiwe sit in sy kamer en luister na
OUMA! se musiek.
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:

(Sy praat baie hard) Bongiwe! Hoekom antwoord jy my
nie?
(Bongiwe draai die radio sagter) Ekskuus! Wat sê Mamma?
Ek kan nie hoor nie. Ek luister na OUMA! se musiek!
Ai! Die musiek is te hard. Kom, jy moet saam met my na die
winkelsentrum toe gaan.
Ag, Ma! Moet ek regtig saamgaan?
Ja, jy moet. Ek moet vir jou nuwe skoolskoene koop.
Ai tog! Nou goed. Gaan ons baie lank in die winkelsentrum
wees?
Nee, nie te lank nie.

Hulle ry na die winkelsentrum toe. Hulle stap in die winkelsentrum in.
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:

Bongiwe, hier is die skoenwinkel. Ons gaan eerste jou
skoene koop.
Dankie, Ma. Ek sien al klaar die rak met die skoolskoene.
Kan jy onthou wat jou ou skoene se nommer was?
Dit was ’n drie.
Dan moet jy nou ’n vier en ’n vyf aanpas.

Bongiwe pas die skoene aan.
Bongiwe:
Mamma:

Die nommer vier is net reg en die vyf is te groot. Kyk dit glip
van my voet af!
Dit was maklik! Kom ons gaan betaal.

(Hulle betaal vir die skoene en stap uit.)
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:

Goed. Kan ons nou huis toe gaan?
Nee, ons moet nog inkopies doen!
Ag, Maaaaaa! Regtig? Kan ons nie huis toe gaan nie? Asseblief, asseblief!
Nee, die klerewinkel het ’n uitverkoping. Ek wil kyk of daar
winskopies is.
Ag nee!
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(Hulle stap in die klerewinkel in en Mamma begin na die klere kyk terwyl
Bongiwe verveeld lyk.)
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:
Mamma:
Bongiwe:

Wat dink jy van dié rok?
Dit is mooi. Koop dit.
Wat dink jy van dié skoene?
Dit is mooi. Koop dit.
Wat dink jy van dié hoed?
Dit is mooi. Koop dit.
Hou jy van dié broek?
Dit is mooi. Koop dit.
Hou jy van dié hemp?
Dit is mooi. Koop dit.
Ag nee! Jy help my glad nie om die regte klere te kies
nie. Kom ons gaan huis toe.
Lekker! Dit is presies wat ek wou gehad het!
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Afdeling 6
1.

Skryf die trappe van vergelyking neer:
Stellende trap

Vergrotende trap
(
)er as

Oortreffende trap
die (
)ste

1.1 gewild
1.2 groot
1.3 baie
1.4 goed
1.5 naby
1.6 geel
1.7 hard
1.8 vreemd
1.9 vinnig
1.10 lekker
1.11 oop
1.12 nuut
1.13 wit
1.14 leeg
1.15 mal
1.16

Paarlberg is groot, en Tafelberg is (groot) as Paarlberg, maar die Drakensberge is die (groot) berg.

1.17

Rikus het baie geld, maar Bongiwe het (baie) geld as Rikus, en Ouma het
die (baie) geld.

1.18

Anna sit naby aan Ouma, maar die joernalis sit (naby) as Anna, en Rikus
sit die (naby) aan Ouma.

1.19

Die madeliefie is geel, en die roos is (geel) as die madeliefie, maar die
sonneblom is die (geel).

1.20

Die fiets ry vinnig, maar die ou karretjie ry (vinnig) as die fiets, en die sportmotor ry die (vinnig).

1.21

Aarbeie is lekker, maar piesangs is (lekker) as aarbeie, en sjokolade is die
(lekker).
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Afdeling 7
1.

Skryf die intensiewe vorms neer:

1.1 blou
1.2 geel
1.3 groen
1.4 rooi
1.5 swart
1.6 wit
1.7 hard
1.8 koud
1.9 warm
1.10 Die see is baie blou, die see is

.

1.11 Die sonneblom is baie geel, die sonneblom is

.

1.12 Die blare is baie groen, die blare is

.

1.13 Die hartjie is baie rooi, die hartjie is

.

1.14 Die hond is baie swart, die hond is

.

1.15 Die wolke is baie wit, die wolke is

.

1.16 Die toffie is baie hard, die toffie is

.

1.17 Die koeldrank is baie koud, die koeldrank is
1.18 Die koffie is baie warm, die koffie is

19

.
.

Afdeling 8
1. SKRYFTYD!
1.
2.

•
•
•
•

Dink ’n opskrif uit vir ’n koerantartikel oor hoe Ouma gered is.
Skryf ook ’n gepaste koerantartikel.
Jou artikel moet nie langer as tien sinne wees nie en moet drie paragrawe hê.
Inleiding (Beskryf die plek waar alles gebeur het.)
’n Liggaam (Wat alles gebeur het).
’n Slot (Hoe voel jy oor alles wat gebeur het).

• Teken ’n prentjie van Ouma, Rikus en Bongiwe by jou koerantartikel.

2. Gee goeie Afrikaanse woorde vir die volgende woorde:
cool, spin, CD, spietkop, milkshake, bubblegum, oukei, oraait, yuck

3. Begripstoets:
Kies die regte antwoord:
3.1 Hoeveel weke is Ouma se liedjie nommer een op die treffersparade?
• ses weke
• een week
• drie weke
3.2 Wat is die naam van die liedjie wat nommer een op die treffersparade is?
• Hekelpen
• Breipen
• Breinaald
3.3 Wat is Rikus se beste maat se naam?
• Bongani
• Bongiwe
• Bennie

3.4 Vul die regte woorde in:
Net ’n jaar gelede het my ouma nog normale ouma-goed gedoen. Soos,
koekies

, en

vertel.
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3.5

Sê of die volgende vrae waar of onwaar is:

3.5.1

Ouma het ’n rockgroep begin.

3.5.2

Die rockgroep se naam is OUPA!

3.5.3

Bongiwe hou nie van Ouma se musiek nie.

3.6

Beantwoord die vrae in vol sinne:

3.6.1

Wanneer kom Rikus se ouma vir hom kuier?

3.6.2

Beskryf Ouma se nuwe motor.

3.6.3

Waarheen gaan Ouma en Rikus ná ete?

3.6.4

Waarom het die verkeersbeampte vir Ouma gestop?

3.6.5

Het Ouma ’n verkeersboete gekry? Gee ’n rede.

3.6.6

Wat noem ons iemand wat te vinnig ry en nie die padreëls volg nie?

3.6.7

Wat gaan hulle in die restaurant drink?

3.6.8

Waarom is Rikus kwaad vir die joernalis wat met sy ouma gesels het?

3.6.9

Waarom was Bongiwe by die winkelsentrum?

3.6.10 Hoe speel ’n mens Alien Blaster?
3.6.11 Wat het Rikus in die slotmasjien gewen?
3.6.12 Wat het Rikus by die roltrap gesien wat hom laat skrik het?
3.6.13 Hoe wil Rikus sy ouma red?
3.6.14 Wat dink jy het met die man gebeur wat probeer het om vir Ouma te ontvoer?
3.6.15 Hoe weet jy dat Ouma baie bly was dat Rikus en Bongiwe haar gehelp
het? Gee ’n rede.
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