
Memorandum:  8 - 12 Junie: 
Maandag, 8 Junie Begripstoets, bls. 36, 37 - Die wolf en die sewe bokkies:  
*Opsomming: 
 Eerstens het Mamma Bok haar kleintjies alleen tuis gelaat om kos te gaan soek. 
 Toe het Wolf sy kans gesien en hulle probeer vang met 'n skelm plan. 
 Daarna het Wolf al die bokkies, behalwe een, ingesluk. 
 Uiteindelik het Mamma Bok 'n plan gemaak om haar kleintjies terug te kry. 
*Die karakters in die verhaal is Mamma Bok, sewe bokkies en Wolf. 
*Dit gaan oor 'n Wolf wat skelm planne bedink om sy kos in die hande te kry en dan sy 
 rieme styfloop. 
*Sy het hulle gewaarsku dat hulle versigtig moet wees, die deur moet sluit en dit vir   
 niemand moet oopmaak nie. 
*Hy het 'n growwe stem en swart pote. 
*1 - Onder die tafel.  2 - Binne-in die bed.  3 - In die stoof. 4 - In die kombuis. 5 - In die kas. 
 6 - Onder die wasbak. 
*Na aanleiding van antwoord. (Bv.  Bokke bly nie in huise nie.) 
 
9 Junie Taalleer: Bl. 39 (Versamelname, sinonieme en antonieme.  
Af:  1 - leeus, 2 - blomme, 3 - skepe, 4 - rowers, 5 - skare 
DWARS:  2 - broeisel, 3 - swerm, 7 - trop, 8 - sarsie 
 
gewoon - gebly     groot - klein 
verslind - opeet     harder - sagter 
smaaklike - heerlike    gawe - nare 
maag - pens      pikswart - spierwit 
baie - klomp      toe - oop 
 
* boeglam - smoorkwaad - spierwit  
 
Woensdag, 10 Junie Taalleer: Voorvoegsels, bl. 42: 
 
verspreek  onbillik  onbevoeg  hervul  wangedrag  herskryf  onteer  misverstaan   
vooraf + betaal  ontwapen  herken  onseker  misbruik  ongelukkig  voor + af + lees  
misplaas  oordoen   
 
 Donderdag, 11 Junie Taalleer: Agtervoegsels, bl. 43: 
 
manlik  terugwaarts  gelukkig  vreesloos  diertjie  wonderlike  swakheid  begrip + vol  
kinderagtig  netjies  springend  voorwaarts  drinkbaar  vogtig  dansend  duimpie  leesbaar  
lusteloos  versamelaar  gemaklik 
 
Maandag, 15 Junie - Skryf en aanbied.  DBE (Reënboogboeke) 
Bl. 10.  Lees die instruksies bo-aan die blaai mooi deur en maak jou plakkaat op die spasie 
met die bene-raampie, binne-in jou boek. 
Jou plakkaat moet al die inligting wat onder aan die bladsy aangedui word, bevat. 
As jy 'n groter plakkaat wil maak, mag jy dit op 'n blaai doen. 
 

Woensdag, 17 Junie - Spelreëls. 
Leer weer die spelreëls op bladsy 13 in jou DBE boek.  As jy dit ken voltooi die meervoud 
en verkleining bo-aan die bladsy. 
 

Donderdag, 18 Junie en Vrydag, 19 Junie. 
Kies enige drie dae die afgelope tyd wat jy by die huis was, wat jy baie goed kan onthou en 
skryf neer (ongeveer drie tot vyf sinne by elke inskrywing) wat op elke dag gebeur het, in 
jou DBE boek op bladsy 16 en 17.  Onthou om elke dag se datum neer te skryf.  Teken ook 
'n prentjie wat by elke dag pas.  



 
  


