
Graad 6 Afrikaans Eerste Addisionele Taal - Memorandum 
Dag 2: 
 
Resep 

oor (across) af (down) 

4. teelepel 
1. water 

6. koekie 
2. vierkantig 

7. bak 
3.  lekkers 

8. rond 5. eetlepel 

9. mes   

10. suiker   

 
Woordeboek 

Lees die vrae n soek die antwoord op die vorige bladsy. 

1. Soek die woord ( find the word ) toeris. 

 a) Wat is die woord ( what is the word ) in Engels? tourist 

b) Wat is die woord se meervoud ( plural ) in Afrikaans? toeriste 

2. Soek die woord wat na toeris kom ( find the word that comes after toeris ). 
a) Skryf die woord neer ( write the word down ). toeskouer 

b) Wat is die woord in Engels? spectator 

c) Watter woordsoort ( part of speech ) is die woord? naamwoord 

  



3. Soek die woord voor toeris ( find the word before toeris ). 
 a) Skryf die woord neer. toemaak 

b) Wat is die verlede tyd ( past tense ) van die woord? Het toegemaak 

c) Wat beteken ( mean ) die woord in Engels? Close or shut 

Dag 3: 

 

Dag 4: 

1. Wat is die boek se naam (name of the book)? Dagboek van ‘n Wimp: Rodrick 
regeer 

2. Wie is die skrywer van die boek (writer of the book)? Jeff Kinney 

3. Kyk (look) na die prent (picture) op die voorblad (front cover). Wat dink jy gebeur 
(happens) op die voorblad? Gee ‘n rede (reason) vir jou antwoord. Learner’s own 
answer. Should be similar to this: Daar is twee seuns op die prent en dit lyk 
asof die een deur die ander geboelie word. 



4. Wat op die voorblad (what on the front page) verklap dat die boek nie oorspronklik 
(originally) in Afrikaans geskryf is nie? Internasionale topverkoper en vertaal deur 
Carina Diedricks-Hugo 

5. Maak ‘n lys (list) van die karakters. ‘n Ma, pa en drie seuns. Greg is die skrywer 
en dus die hoofkarakter.  

6. Hoe beskryf (describe) die boek resensie (book review) die boek? Die dagboek is 
‘n heerlike, genotvolle, ligte lees wat mens kan geniet, en weer optel en lees. 
Baie van die storietjies sal die leser laat lag en weer laat lees.  

7. Hoekom het Greg nie sy ouers gekontak (why didn’t Greg contact his parents) om 
hulle te vertel wat gebeur het nie? Hy wou graag sien hoe die ouer kinders hulle 
gedra. 

8. Waar was Greg terwyl (while) sy broer en sy vriende (his brother and friends) 
partytjie gehou het? Sy broer het hom in die kelderkamer toegesluit.  

Dag 5: 

E) Meervoude (1) 

1. ure 
2. katte 
3. briewe 
4. dae 
5. bure 
6. moeilikhede 
7. gesigte 
8. pa’s 
9. bikini’s 
10.ouma’s 

F) Meervoude (2) 

1. ouma’s 
2. oupa’s 
3. padda’s 
4. babas 
5. ma’s 
6. pa’s 



7. jare 
8. vrae 
9. kinders 
10.maats 
11.broers 
12.susters 
13.name 
14.nooiens 
15.kerels 
16.moeilikhede 
17.gesigte 
18.dae 
19.bure 
20.Fransmanne 

 

 


