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HUISWERK WEEK 1 EN 2       Corona-virus      MEMORANDUM 

WEEK 1 
MAANDAG 
Skryf die antonieme van die volgende woorde 
neer: 
klein – groot 
ingesluit – uitgesluit 
minder – meer 
binnelander - buitelander 

WEEK 2 
MAANDAG 
Skryf die sinonieme neer vir: 
oorsaak -  gevolg 
byeenkoms – samekoms 
erg – besonder baie 

DINSDAG 
Gebruik die volgende woorde in sinne:  
1. Mnr. Ramaphosa het ‘n noodplan aangekondig 
om die mense in Suid-Afrika te help. 
2. Mense wat in ander lande bly, word 
buitelanders genoem. 
3. As jy oorsee bly, bly jy in ‘n land waar jy oor die 
see moet vlieg. 

DINSDAG 
Skryf die meervoud neer van: virus - virusse 
Skryf die verkleining neer van: siekte - siektetjie 
 

WOENSDAG 
Skryf die woorde in alfabetiese volgorde: 
buiteland, groot, hoog, klein, laag, minder, 
noodplan, oorsee. 

WOENSDAG                                         
Verander die sin na ‘n vraag. 
Word skole gesluit? 
Is ‘n Nasionale ramptoestand verklaar? 
Vul die regte skryftekens in. 
Die wêreld gesondheidsorganisasie neem 
belangrike besluite. 
COVID-19 is dieselfde as die Coronavirus. 
 

DONDERDAG 
Maak 3 kolomme.Gebruik die woorde van 
Maandag. 
Kolom 1: Skryf die woord 
Kolom 2: Skryf die vokale neer 
Kolom 3: Skryf die konsonante neer. 

Woord Vokale Konsonante 

klein e, i k, l, n 

ingesluit i, e, u, i n, g, s,l, t 

minder i, e m, n, d, r 

binnelander i, e, a, e b, n,n, l, n, d, r 
 

DONDERDAG 
Verduidelik die idiome. 
Aanhef lê nog voor! – Harde werk lê nog voor. 
(Hard work still lies ahead.) 
Dit was 'n bedekte seën. – Dit was goed 
gewees. 
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BEGRIP EN TAAL – WEEK 1 EN 2     CORONA-VIRUS 
1. Ons moet almal by die huis bly, want dit sal ons help om gesond te bly. 

2. Die Coronavirus het in Desember 2019 begin. 

3. Mense word siek van die Corona-virus. 

4. (a) Byeenkomste van meer as 100 mense word verbied. 

5. Wuhan is in China. 

6. Die prente is die noodplan wat Mnr Ramaphosa vir die mense van Suid-Afrika gegee het. 

TAALLEER 

1. Die vokale is kort klanke.  

2. skole (The double vowel is a long sound. One ‘o’ falls away.) 

3. Die kappie word op ‘n baie lang vokaal in ‘n oop lettergreep gebruik.  
   o        g 

wê-reld 

4. Die hele wêreld is bang vir die Corona-virus. 

5.  
 
 
 
 
 

Vraende Voornaamwoord 

1. Wanneer het die virus ontstaan? 

2. Waarom is dit belangrik dat ons by die huis bly? 

3. Watter stad het die virus eerste gekry? 

 
 

BEGRIP: STATISIEKE                Week 1 en 2     Corona-virus 

1.  Die bron is die Gesondheidsdepartement.  

2. Die inligting is op die 21e April 2020 uitgegee. 

3.                            121 510 
- 4 413 
  117 587 

 
4. a) negatiewe - positiewe 

b) lewe - dood 
 

5. a) dood - oorlede 
 

6. b) Covid-19 
 

7. Inligting kan op die internet, radio, vriende of familie en die koerant verkry word. 
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BEGRIP: Prente                 Week 1 en 2 Corona-virus 
1. Die artikel het in die Beeld verskyn.  

2. Die artikel het in die Beeld verskyn op 21 April 2020. 

3..  Beeld se logo is My wêreld. 

4.  Beeld behoort aan Netwerk24 

5. Die dogter in die prent lees ‘n storie by haar lessenaar in haar kamer. 

6. Die dogter is in Graad 4. 

7.  Haar foto is in die koerant, want die skole het gesluit as gevolg van die inperking. 

8.        R13, 40 
                X5 
        R67, 00 
 

9. 
 
 

a) Voornaamwoord: haar 
b) Voorsetsel: aan, by, in 
c) Onbepaalde lidwoord: ‘n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


