
Grade 8 Afrikaans 

 

Lesson 1: Vocab 

Maak 'n lys van 20 woorde van enige ding wat mens buite kan kry. Jy moet eers die woord in 

Engels skryf en dan in Afrikaans. 

Lesson 2:  Maak sinne (making sentences) 

Kies 10 woorde van jou lys en skryf die sinne eers in die teenwoordige tyd(prssent tense) en 

dan in die verlede tyd (past tense). 

 

Lesson 3: 

Maak seker al jou werk is op datum en in jou klaswerk boek geskrf. 

(Make sure that all your work is up to date and is done in your class work book). 

 

Lesson 4: Voorsetsels 

Vul die regte voorsetsel in: 

Kies een van die colgende woorde: 

Aan, oor, by, per, van, op, bo, tot, onder,na 

1. Ons het a strandhuis...... die see.  

2. Die vrou lê..... die sonsambreel.... die strandhandoek.  

3. Sy smeer sonbrandolie..... haar lyf want sy wil nie brand nie.  

4. Ons ry.... motor na die strand toe.  

5. Ek verkies branderplankry...... oor swem.  

6. Hy kyk.... die mooi meisie in haar kostuum.  

7. Die vrou is bekommerd...... die kinders wat so diep in die see swem.  

8..... twee weke vertrek ons...... vakansie.  

9. Hy hou baie ...... roomys op 'n warm dag 



Lesson 5: Verlede tyd 

Skryf die volgende sinne in die verlede tyd en dan in die toekomende tyd (future tense)  

1. Die seuns wil weggaan.  

2. Die eerste seun kan lees.  

3. Die seuns sal versigtig wees.  

4. Sy ma waarsku hulle.  

5. Hulle wil Durban toe trek.  

6. Die seun moet versigtig ry.  

7. Die ma wil 'n nuwe motor koop.  

8. Die motor kan baie vinnig ry.  

 

Lesson 6: Taal 

Gee die teenoorgestelde (opposite) geslag (gender) van die volgende woorde: 

Pappa Man 

Moeder Stiefma 

Boetie Oupa 

Oom Niggie 

Meisie Broer 

 

Kies die regte spelling van die woord : 

1. Sandy het haar ma se ( bree / breë) glimlag.  

2. Sy (se / sê) sy het die beste ouers in die ( wereld / wêreld).  

3. Haar (ouer's / ouers) is baie vriendelik.  

4. Soos alle ( pa's / pas) en ( mas / ma's) is hulle baie trots op hulle kinders.  



5. Sandy is (lanker / langer) as haar sussie. 

Voltooi die tabel: 

WOORD MEERVOUD  VERKLEINWORD 

Ouma   

 Pa's  

  Nefie 

 Oupas  

Skoen   

Tante   

Dogter    

Seun   

 

Lesson 7:  " My liggaam" ( my body)  

Votooi die volgende sinne: 

1. Ek loop met my....  

2. Ek ruik met my...  

3. Ek sien met my..  

4. Ek byt met my...  

5. Ek hoor met my...  

6. Ek praat met my...  

7. Ek luister met my...  

8. Ek skop met my..  

9. Ek het nie een been nie, maar twee...  

10. Ek het nie eek toon nie, maar...  



11. Ek het nie een oor nie, maar twee..  

12. Ek het nie een finger nie, maar....  

13. Ek het nie een arm nie, maar twee...  

14. Ek het nie een duim noe, maar twee...  

15. Ek het nie een hand nie, maar twee..  

 

Lesson 8 +9: Maak a collage (Make a collage)  

Maak a collage waar jy wys wat jy en jou gesin doen gedurende hierdie tyd wat julle by die huis 

is.  

Jy kan prentjies teken of prente uit tydskrifte (magazines) sny.  

Jou collage moet op a A4 bladsy gedoen word nie groter nie!  

 

Make a collage where you show what you and your family have been doing during the 

lockdown period at home. You can draw pictures or cut out pictures from a magazine. Your 

collage must be done on A4 paper and NOT bigger!.  

 

Due date for collage: 28 May 

 

All other work has to be completed in your class work books. The due date for lessons 1-7 is 

Friday 29th May. You MUST send pictures as proof to show your work is completed.  

 

 


