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Luisterbegrip, leesbegrip  
en taal: Grade 4 en 5 EAT

Deur: Chantelle Kotze, Laerskool Gonubie

Luisterbegrip: Kewers
Instruksies:
1. Deel die antwoordblad uit.
2. Lees die woorde in die woordblok en bespreek dit met die leerders. 
3. Lees die storie voor aan die klas.
4. Lees deur die vrae. Leerders se potlode mag nie in hul hande wees nie.
5. Lees weer die storie.
6. Gee vir die leerders kans om die antwoorde op die antwoordblad te voltooi.

KEWERS
Daar is miljoene en miljoene kewers in die wêreld. Een uit elke vier insekte is ’n kewer! Kewers bly 
regoor die wêreld. Hulle bly in woestyne, woude, by vleie en damme, op grasvlaktes, eilande en in 
die pole.

Kewers is insekte en lê eiers.

Kewers kan baie klein wees. Party is skaars groter as ’n speld se kop. Sommige is groter. In Suid-
Amerika is daar ’n kewer wat 20cm lank word. Dit is amper so lank soos jou liniaal!

Kewers kan bruin, geel, rooi, oranje of swart wees. Party het meer as een kleur wat blink in die son. 
Ons sê hulle is kleurvol. 

Kewers beskerm hulself op slim maniere. Hulle het almal harde doppe, daarom kan voëls hulle nie 
so maklik stukkend pik nie. Sommige kewers spoeg geel bloed wat hulle vyande laat skrik. Ander 
skiet ’n suur uit wat jou vel en oë kan brand.

(Aangepas uit: Alles-in-een-Leerderboek Graad 3 FAL) 
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Woordblok:
kewers – bugs woestyne – deserts woude – forests
eilande – islands pole – North or South Pole speld – pin
liniaal – ruler beskerm – protect harde dop – hard shell
pik – peck spoeg – spit vyand – enemy
suur – acid vel – skin brand – burn 

Luisterbegrip: Kewers
Kies die korrekte antwoord by elke vraag.

1. Wat is ’n kewer? 
a) muis b) dier c) insek d) mier

2. Waar bly kewers?
a) pole b) grasvlaktes c) damme d) oor die hele wêreld

3. Wat is ’n woestyn?
a) droë, sanderige plek b) nat plek c) plek met baie water d) koue plek

4. Kies die korrekte stelling:
a) Kewers lê eiers. b) Kewers lê nie eiers nie.

5. Sommige kewers kan tot ____________ groot word.
a) 10 cm b) 20 cm c) 30 cm d) 40 cm

6. Wat beteken die woord “kleurvol”?
a) verskillende kleure b) een kleur c) rooi en groen d) blou en pers

7. Party kewers spoeg bloed wat _________ is.
a) rooi b) blou c) groen d) geel

8. Kewers het harde doppe sodat _________ hul nie stukkend byt nie.
a) insekte b) diere c) voëls d) anders kewers

9. Is die stellings WAAR of ONWAAR:
i. Kewers het suur wat jou oë kan brand. a) waar b) onwaar
ii. Een uit elke drie insekte is ’n kewer. a) waar b) onwaar
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Memorandum:
1. C 
2. D
3. A
4. A
5. B
6. A
7. D
8. C
9. i) A
 ii) B

Die fee se trourok 

benoud – nervous verby – past brei – knit breinaalde – knitting needles
moedeloos – discouraged pote – legs paar – pair op – finished

Die fee voel so benoud. Die tyd gaan vinnig verby en sy moet amper trou. Sywurm het vir haar 
pragtige sy gegee, maar ouma Mier het nog nie die rok begin brei nie.

Ouma Mier kan nie onthou waar sy haar breinaalde gesit het nie. Fee voel moedeloos. Die rok is 
nog nie klaar nie en sy moet môre trou! “Toemaar liewe fee, ons sal jou help,” sê tannie 
Spinnekop. Sy en tannie Kriek bring hulle breinaalde en spring aan die werk. Hulle brei al vinniger 
en vinniger. Hulle brei die vinnigste wat hulle kan. Hulle breinaalde kliek, kliek soos hulle brei.

Die fee en Ouma Mier kan hul oë nie glo nie! Hulle het nog nooit so iets gesien nie! Tannie 
Spinnekop brei met haar agt pote en vier paar breinaalde en tannie Kriek brei met haar ses 
pote en drie paar breinaalde. Die rok word al langer en langer. Die bol sy wip en wip en word al 
kleiner en kleiner.

Gou is die sy op en die langste, mooiste trourok hang aan die tak. “Die troue kan maar kom! Ons 
is klaar!” sê tannie Spinnekop.

Die fee is so bly en baie dankbaar vir die tannies wat haar gehelp het.

(Uit: Alles-in- Een Afrikaans Huistaal Gr. 3 Onderwysersgids CD)
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Memorandum
Leesbegrip
1. kriek sywurm spinnekop mier fee
2. Sy moet amper trou en haar rok is nie klaar nie.
3. Ouma Mier
4. Tannie Spinnekop en Tannie Kriek
5. Hulle het baie pote (Tannie Spinnekop het 8 en tannie Kriek het 6 pote).
6. By sywurm
7. Lank en mooi
8. Eie antwoord met motivering.
9. Eie antwoord met motivering.
10. “kliek, kliek”
11. Bly en dankbaar

Taalwerk
1. a) trourokke b) tannies c) ma’s d) sywurms e) blare
2. haar, hulle, hare, sy

So fluks soos ’n mier
fluks – hard working soorte – types eie – own
meeste – most soldate – soldiers sorg – make sure
koningin – queen aan te dra – carry gevaar – danger 
dreig – lurking leef – live 

Miere is nie net fluks nie, hulle werk ook goed saam. Daar is drie soorte  
miere in die nes en elke soort mier het sy eie werk.
•  Die werkers is almal wyfiemiere. Hulle is die kleinste miere, maar  

hulle doen die meeste werk. Hulle bou die nes en gaan soek kos.  
Hulle is selfs die soldate.

•  Die manlike miere is groter, maar werk nie hard nie. Sy werk is net  
om te sorg dat die koningin eiers lê.

•  Die koningin is die grootste mier. Haar werk is om eiers te lê.

Al is die werkers die kleinste, werk hulle die hardste. Dis harde werk om die nes van klei te bou. Dis nog 
harder werk om kos aan te dra. Die hardste werk is seker om ’n soldaat te wees as gevaar dreig.

Die manlike miere leef die kortste – net ’n paar weke of maande. Die werkers leef langer – omtrent een 
tot vyf jaar. Die koningin leef die langste. Sy kan tien tot twaalf jaar lank leef.
(Uit: Nuwe Alles-in Een Gr. 3 FAL)
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1. Gee die intensiewe vorm vir die woorde tussen hakies. 
 a) Die mier is (baie swart).
 b) Die nes is (baie mooi).
 c) ’n Mier is (baie klein).
 d) Die koninginmier word (baie oud).
 e) Miere is fluks en (baie lewendig).

2. Skryf die sinne eers in die verlede tyd en dan in die toekomende tyd.
 a) Die werkers is almal wyfiemiere.
 b) Die koningin lê eiers.

3. Skryf die sinne in die ontkennende vorm.
 a) Die miere bou ’n nes van klei.
 b) Leef die manlike mier die langste?
 c) Het hy al ooit ’n mier gesien?

4. Skryf die sinne oor en vul die leestekens en hoofletters in.
 a) die koninginmier sê ek gaan eiers lê
 b) daar is ’n groot miershoop naby spar in parkstraat
 c) koos en piet gaan saterdag by die miershoop ontmoet

5. Kies die korrekte voornaamwoord.
 a) Die koningin sê (sy / hy / my) wil ’n nuwe nes hê. 
 b) Die miere bly in (hulle / julle / ons) nes.
 c) Ek voel ’n mier op (haar / hom / my) arm loop.
 d) Piet voel ’n mier op (hy / sy / haar) been loop.

6. Verbind die sinne met die voegwoord tussen hakies.
 a) Die werkers is die kleinste. Hulle werk die hardste. (maar)
 b) Die koningin leef die langste. Sy lê die eiers. (en) 
 c) Dit is harde werk om die nes te bou. Dit word van klei gebou. (omdat) 

7. Gee die meervoud.
 a) mier f) blaar
 b) eier g) hoera
 c) kos h) oog
 d) ma i) oor
 e) ouma j) storie

8. Gee die vroulike vorm.
 a) man b) koning c) reun 

9. Gee antonieme vir die woorde in vetdruk.
  Die werkermiere dra swaar aan die kos wat hulle bedags aan dra. Hulle werk hard en begin al 

vroeg soggens met hul dagtaak. Al is hulle klein, kan ons baie van hulle leer.

10. Skryf die werkwoord in elke sin neer.
 a) Die werkers leef langer as die manlike miere.
 b) Die koning is die grootste mier. Sy lê eiers.
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Memorandum
Leesbegrip
1. Drie 
2. Koningin, werkermier/wyfie- en manlike miere
3. Hulle bou die nes/gaan soek kos/is soldate.
4. Manlike miere.
5. Koninginmier.
6. Koningin.
7. Een tot vyf jaar.
8. Eie antwoord met motivering.
9. Eie antwoord met motivering.
10. Klei

Woordeskat

F L U K S D M W M

R E K R O F E E I

G E O T O D E R E

I F N Y R H S K E

E F I M T F T E E

R L N F E I E R T

D R A A V E G W A

K O N I N G I N D

S R M I E R E M L

A A N T E D R A O

S O L D A G R O S
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1. a) pikswart b) popmooi c) piepklein d) stokoud e) springlewendig
2. a) VT: Die werkers was almal wyfiemiere.
  TT: Die werkers sal almal wyfiemiere wees.
 b) VT: Die koningin het eiers gelê.
  TT: Die koningin sal eiers lê.
3. a) Die miere bou nie ’n nes van klein nie.
 b) Nee, die manlike mier leef nie die langste nie.
 c) Nee, hy het nog nooit ’n mier gesien nie.
4. a) Die koninginmier sê: “Ek gaan eiers lê.”
 b) Daar is ’n groot miershoop naby Spar in Parkstraat.
 c) Koos en Piet gaan Saterdag by die miershoop ontmoet.
5. a) sy  b) hulle c) my d) sy
6. a) Die werkers is die kleinste, maar hulle werk die hardste.
 b) Die koningin leef die langste en sy lê die eiers.
 c) Dit is harde werk om die nes te bou omdat dit van klei gebou word.
7. a) miere
 b) eiers
 c) kosse
 d) ma’s
 e) oumas
 f) blare
 g) hoera’s
 h) oë
 i) ore
 j) stories

8. a) vrou
 b) koningin
 c) teef
9. swaar – lig 
 bedags – snags
 vroeg – laat
 soggens – saans
 klein – groot
 baie – min
10. a) leef
 b) is , lê
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1. Wanneer is Nelson Mandela gebore? (1)
2. Kies die korrekte antwoord. (3)
 a) Nelson is in (Qunu / Mvezo / Johannesburg) gebore.
 b) Sy pa is dood toe hy (8 / 9 / 19) jaar oud was.
 c) Rohlihlahla beteken (vredemaker / moeilikheidmaker).
3. Noem twee dinge wat Nelson en sy maats gedoen het toe hulle kinders was. (2)
4. Waarom dink jy was die lewe by sy oom anders as waaraan Nelson gewoond was? (1)
5. Noem twee dinge wat hy by sy oom geleer het. (2)
6. Wat wou Nelson word? (1)
7. Waar het hy gaan studeer? (1)
8. Wanneer is hy tronk toe gestuur? (1)
9. Hoe lank was Nelson Mandela in die tronk? (1)
10. Wie het vir Nelson Mandela vrygelaat? (1)
11. Kies die korrekte antwoord om die sinne te voltooi. (3)
 a) Nelson Mandela is in ______________ vrygelaat.
 b) Hy het in ____________ president van Suid-Afrika geword.
 c) Hy is oorlede toe hy __________ jaar oud was.

 90  95  100  1990

12. Is die volgende stellings waar of onwaar? Gee ’n rede vir jou antwoord. (2)
 a) Apartheid beteken dat nie alle rasse dieselfde behandel word nie.
 b) Nelson Mandela was vir vier jaar die President van Suid-Afrika.
13. Waarom is Nelson Mandela ’n held? (1)

B) Kyk na die boekomslag en beantwoord die vrae.
1. Wat is die titel van die boek?
2. Wie is die skrywer? 
3. Waaroor dink jy gaan die boek?
4. Kyk na die foto’s op die voorblad.
 Noem twee mense wie se stories jy in die boek kan lees.

C) Lees die gediggie en beantwoord die vrae.

Nelson Mandela is ons almal se held.
Hy glo in ’n land sonder geweld.
Hy sorg vir vrede:
Dit maak die hele wêreld tevrede.

 (Uit: Afrikaans Sonder Grense Graad 4)

1. Soek die Engelse woord vir die volgende woorde in die woordeboek op.
 a) geweld
 b) vrede
 c) tevrede
2. Watter woorde in die gediggie rym met mekaar? 
3. Waarom is Nelson Mandela ’n held?
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D) Taalhersiening

1. Skryf die sinne in die direkte rede oor. Vul al die leestekens met kleurpotlood in.
 a) Juffrou sê Nelson Mandela is ’n held.
 b) Nelson sê ek glo in ’n land sonder geweld.
2. Vul die intensiewe vorm in die blokkies in. Gebruik die kleure.

Baie rooi

Baie geel

Baie blou

Baie swart

Baie groen

Baie wit

3.  Gee die meervoud.
 a) held
 b) boek
 c) skrywer
 d) man
 e) pa
4.  Verbind die sinne met die voegwoord tussen hakies.
 a) Nelson Mandela is ’n held. Hy veg vir vrede. (omdat)
 b) Nelson Mandela het by sy oom gaan bly. Sy pa is oorlede. (omdat)
 c) Nelson is in die Oos-Kaap gebore. Hy het in Qunu gebly. (en)
 d) Nelson moes by sy oom gaan bly. Sy pa was dood. (want)
5.  Gee die antoniem vir die woord tussen hakies.
 a) Nelson was baie ( jonk) toe hy dood is.
 b) Hy het (vroeg) opgestaan om die diere op te pas.
 c) Hy het (soggens) ver geloop om by die skool te kom.
 d) Dit was nie altyd vir Nelson (maklik) om ‘n leier te wees nie.
 e) Nelson het graag (dik) boeke gelees.
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6. Kyk na die prentjie en vul die voorsetsels in. Kies uit die blok.

      

Thandi
Jabu Nelson

in op langs voor

tussen agter  teen

bo

 a) Nelson het ’n bal _______ sy hande. 
 b) Jabu sit _____________ Thandi en Nelson.
 c) Daar is ’n swart pot ____________Thandi se been.
 d) Die diere loop _____________ die kinders.
7.  Lees die paragraaf en gee die vroulike vorm van die woorde in vetdruk.

Nelson het by sy oom gaan bly nadat sy pa dood is en moes na ‘n nuwe skool gaan. 
Sy onderwyser was baie vriendelik. Hy moes soggens vroeg opstaan om die bul te 
voer voordat hy skool toe gaan. 

8. Skryf die sinne in die ontkennende vorm.
 a) Nelson moet die diere oppas.
 b) Was Nelson ’n harde werker?
9. Kies die korrekte voornaamwoord tussen hakies.
 Nelson en sy nefies voer (ons / julle / hulle) beeste. Daarna loop hy na (sy / my / haar) skool.

Memorandum
A)
1. 18 Julie 1918 
2. a) Mvezo
 b) 9
 c) moeilikheidmaker 
3. Hulle het lekker gespeel en diere opgepas. 
4. Sy oom was ’n koning.
5.  Hoe om mense raad te gee en mooi na mense te luister.
6. Hy wou ’n advokaat word. 
7. Hy het in Johannesburg gaan studeer.
8. 1962 
9. 27 jaar. 
10. FW de Klerk 
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11. a) 1990
 b) 1994
 c) 95 
12. a)  Waar, mense van verskillende rasse moet op verskillende plekke bly (of soortgelyk).
 b)  Onwaar, hy was vir vyf jaar president. 
13.  Hy het geveg vir vrede in Suid-Afrika./Hy het die grootste vredemaker in Suid-Afrika geword. 

B)
1. Suid-Afrikaanse helde en ikone
2. Wendy Maartens 
3. Helde en ikone in Suid-Afrika.
4. Nelson Mandela/Natalie du Toit/Desmond Tutu/Wolraad Woltemade (enige twee).

C)
1.  a) violence
 b) peace
 c) satisfied
2. held en geweld, vrede en tevrede 
3. Hy sorg vir vrede in die land.

D)
1. a) Juffrou sê: “Nelson Mandela is ’n held.”
 b) Nelson sê: “Ek glo in ’n land sonder geweld.”
2. bloedrooi, goudgeel, potblou, pikswart, grasgroen, spierwit
3. a) helde
 b) boeke
 c) skrywers
 d) mans
 e) pa’s
4. a) Nelson Mandela is ’n held omdat hy vir vrede veg.
 b) Nelson Mandela het by sy oom gaan bly omdat sy pa oorlede is.
 c) Nelson is in die Oos-Kaap gebore en hy het in Qunu gebly. 
 d) Nelson moes by sy oom gaan bly, want sy pa was dood. 
5. a) oud
 b) laat
 a) saans
 b) moeilik
 c) dun
6. a) in
 b) tussen
 c) langs
 d) agter
7. tannie, ma, onderwyseres, koei
8. a) Nelson moenie die diere oppas nie.
 b) Was Nelson nie ’n harde werker nie?/ Nee, Nelson was nie ’n harde werker nie.
9. hulle, sy
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