
AFRIKAANS HUISTAAL 

GRAAD 4 – Mev. E. van der Westhuizen 

NOTA AAN OUERS/VOOG: 

 Geen werk hoef uitgedruk te word nie. 

 Alle vrae uit die Platinum handboek moet asseblief op ‘n A4-bladsy beantwoord 

word. 

 Alle vrae uit die rooi Departementele-boek (DBO-boek) moet op ‘n A4-bladsy 

beantwoord word en net in die DBO-boek ingesit word indien daar nie voorsiening 

gemaak is vir die antwoorde nie, anders word dit net in die DBO-boek beantwoord. 

 Indien daar enige probleme is, het ek ‘n memorandum ingesluit om vir u as 

hulpmiddel te dien. U kind kan dan ook ná die afhandeling van die werk, sy/haar 

werkies merk. 

NOTA AAN LEERDERS: 

 Hallo julle! Ek mis julle sommer vreeslik baie! Hoop julle het lekker gerus! 

 Al die werk wat ek vir julle gaan gee moet asseblief net op ‘n bladsy beantwoord 

word. 

 Maak asseblief seker dat elke dag se datum en opskrifte (soos ons in die klas gedoen 

het) geskryf word voordat jy met die antwoorde begin. 

 Begin elke dag se werk op ‘n nuwe bladsy en moet nie op die agterkant van die 

bladsy skryf nie. 

 Die werk in die rooi DBO-boek moet daarin beantwoord word en as daar nie spasie 

vir die antwoorde gegee is nie, moet jy dit net op ‘n bladsy beantwoord en die bladsy 

in die DBO-boek los. 

 Lekker werk! Dink aan julle! 

********************* 

DAG TEMA WEEK AFDELING OPDRAG en AKTWITEIT 

1 

6 - Sambrele 1 

Taalfokus 1: 
Afkappingsteken 
bl. 54 

Lees die reëls oor 
die afkappingsteken 
op bl. 54 in jou 
Platinum handboek, 
asook op bl. 84 in 
jou DBO-boek. 

DBO-boek, bl. 
84. Bo-aan die 
bladsy. 

2 Taal in konteks 
bl. 56 

Lees die inligting op 
bl. 28, Taalfokus 3 
oor die Enkelvoudige 
sinne. 

Beantwoord 
Taal in konteks, 
bl. 56 nr. 1 a, b 
en nr. 2 a, b 

3 Taalfokus 2: 
Homonieme en 
Homofone bl. 57 

Lees die stukkie oor 
homonieme en 
homophone by 
Taalfokus 2 op bl. 57 

Beantwoord 
Taalfokus 2, bl. 
57 nr. 1 a - c en 
nr. 2 a – c 



DAG TEMA WEEK AFDELING OPDRAG en AKTWITEIT 

4 6 - Sambrele 1 Taalfokus 3: 
Leestekens:  
Vraagteken 

Lees die stukkie by 
Taalfokus 3 oor die 
vraagteken op bl. 57 

Beantwoord 
Taalfokus 3 bl. 
57 nr. 3 a - c 

5 Hersien 
homonieme en 
homofone 

1. DBO-boek, bl.74. Gebruik ‘n 
woordeboek en maak sinne met die 
gegewe homofone op ‘n A4-papier. 
Jy kan die voltooide bladsy net hier 
by bl. 74 insit. 

2. Kies woorde uit die linkerkantse 
tabel om die sinne in die 
regterkantse tabel te voltooi, bl. 74. 

 

  



MEMORANDUM 

DAG 1:  

TAALFOKUS 1: AFKAPPINGSTEKEN 

DBO-boek bl. 84 

Vul die afkappingstekens op die regte plekke in: 

 

DAG 2:  

TAAL IN KONTEKS 

Bl. 56 nr. 1 a, b en nr. 2 a, b 

 

DAG 3:  

TAALFOKUS 2: HOMONIEME EN HOMOFONE 

Taalfokus 2, bl. 57 nr. 1 a - c en nr. 2 a - c 

 

 

 

 

 

 



DAG 4:  

TAALFOKUS 3: LEESTEKENS: VRAAGTEKEN 

Taalfokus 3 bl. 57 nr. 3 a - c 

 

DAG 5:  

HERSIEN HOMONIEME EN HOMOFONE 

DBO-boek bl. 74 

Homofoon-sinne. Beantwoord op A4-bladsy 

Daar is baie watervoëls in die vlei.        OF            Sy vlei hom met haar mooi praatjies. 

Hy vly hom op die bank neer. 

Ons land se leier sal vir ons sê wanneer die skole weer sal begin. 

Daar is tans baie mense wat siek is en ons noem hulle lyers. 

Gerda moet haar boek gaan haal om huiswerk te doen. 

Die hael wat gister geval het, was baie groot korrels. 

Die kinders gaan die steil berg uitklim. 

Petro wil haar hare in ‘n spesifieke styl sny. 

Die diepte van die see moet deur die navorsers vasgestel word en daarom peil hulle die 

diepte. 

Die pyl en boog is lank terug gebruik om diere te jag. 

 

 


