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Skakel met WOORDVLAKLEER wat deel is van TAAK 8, Vraag 4
Leerders gaan met hierdie les die vaardighede aanleer oor hoe ons die
meervoudsvorme in Afrikaans skryf.
Gaan weer die gedeelte oor meervoudsvorme in jou handboek na en doen die
aktiwiteite daaroor.
Digitale bronne:
https://www.thelearningtrust.org/asp-treasure-box
Tik meervoudsvorme by die Google soekenjin in (as jy kan) en jy sal PowerPointaanbiedings oor meervoudsvorme kry.
ONDERRIGMETODOLOGIEË
Hulpbronne / LOOM
VAARDIGHEDE
(WAT ek gaan onderrig /
begelei / ondersteun ...)

/ BENADERING (HOE ek

gaan onderrig / begelei /
ondersteun ...)

(WAT ek gaan gebruik om te onderrig /
begelei / ondersteun ...)

Luister en Praat

AKTIWITEITE VIR DIE
ONDERWYSER

Lees en Kyk
Skryf en Aanbied
Taalstrukture en
Konvensies

In hierdie les

AKTIWITEITE VIR DIE
OUER

gaan u kind oor
die
meervoudsvorme
van selfstandige
naamwoorde
geleer word en
hoe belangrik dit
is om baie te lees.

Volgens die Aangepaste
Leer en Onderrigplan vir Gr 8
Afr EAT.
Meervoudsvorme wat deel is
van Taak 8.

Ouers kan leerders help
om te kyk of hul
antwoorde korrek is

Dui asb. bronne aan wat u tuis kan vind:
tydskrifte, koerante, woordeboek.

https://images.app.goo.gl/BXTDgcMeM1RLw
gGq5

Leerderaktiwiteite:
1.Liewe Leerder, in hierdie les gaan jy oor die meervoudsvorme (plural) van

selfstandige naamwoorde geleer word en hoe belangrik dit is om baie te lees.

AKTIWITEITE VIR DIE
LEERDER

2. Jy moet ook die informele assessering (aktiwiteit) doen om te bepaal of jy die
werk verstaan. Slaan ook ‘n tweetalige woordeboek na om die Engelse woorde vir
die Afrikaanse woorde by die aktiwiteit te vind.
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INLEIDING


Liewe Leerder, vandag hersien ons weer die reëls wat vir ons wys hoe om
selfstandige naamwoorde in die meervoudsvorm “(plural form”) te skryf.
Kyk na die volgende sinne:
Ek het twee hondjies.
Een van die hondjies het baie vlooie. (‘’ticks”)

Wat let jy op?
Hooftelwoorde word dikwels met die meervoudsvorme gebruik. Een en twee dui op
‘n spesifieke of bepaalde hoeveelheid. Dit is dus ‘n bepaalde hooftelwoord.
Wanneer ons praat van baie, weet ons nie presies hoeveel nie. Ons kan nie
bepaal hoeveel hier van gepraat word nie. Dit is dus ‘n onbepaalde hooftelwoord.
Ons voeg ‘n agtervoegsel (“suffix”) by wanneer die woord in die meervoudsvorm
geskryf word.
Ek het twee sakke. –e is die agtervoegsel. ons verdubbel die konsonant
(consonant) sodat die woord korrek uitgespreek word. Sakke is “bags”. As ons
slegs die –e hier byvoeg, het dit ander betekenis, naamlik sake (issues).
VAARDIGHEDE

Jy moet ook die verskil tussen vokale en kosonante ken voordat ons na die reëls kyk.
Ons gaan baie van vokale en konsonante leer. Kom ons kyk gou weer wat vokale is:
Vokale verbind met konsonante om woorde te vorm.
Ons kry 5 vokale (vowels): a, o, u, i, e Die res is dus…? Jy’s korrek. Dis konsonante.
Onthou nou die volgende reëls:
1.

As die woord met ‘n kort vokaal geskryf word:
1.1
verdubbel die laaste konsonant;
1.2
voeg -e of -s aan die einde van die woord.
k word twee keer geskryf (verdubbel) sodat die spelling korrek is
Voorbeeld: bak – bakke;
a = kort vokaal
Kort vokale word kort uitgespreek.

bak = bowl
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2.

As die woord met ‘n lang vokaal geskryf word:
2.1
voeg -e of -s aan die einde by;
2.2
skryf slegs een konsonant aan die einde.
Die s word slegs een keer geskryf.
Voorbeeld: kaas – kase
cheese = kaas
a word hier lank uitgespreek = lang vokaal
Lang vokale word lank uitgespreek.
BAIE BELANGRIK: Die uitsondering is glas omdat die a in die meervoud lank
uitgespreek word.
Glas word dus glase.

glas = glass

3.

As die woord eindig met –heid
3.1
verander –heid na –hede
besigheid verander na besighede.
besigheid - business

4.

As die woord eindig met -ng
4.1
Die woord kry of ‘n -s of ‘n -e aan die einde.
koning – konings (kings)
gesang – gesange (hymns)
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5.

Woorde wat eindig op -i, -o, -u en ‘n beklemtoonde -a.
5.1 Skryf die woord met ‘n afkappingsteken
alibi – alibi’s
foto – foto’s
balju – balju’s (sheriffs)
pa –pa’s; ma – ma’s
(NB: By oupa en ouma is die klem nie op die a nie. Dit word dus oumas en
oupas.)
5.2 Onthou, daardie letters is vokale.

6.

Woorde wat eindig met ‘n –g.
6.1
Verwyder die -g.
6.2
Voeg e aan die einde.
saag – sae
maag –mae
dag - dae
6.3
Let op hoe die volgende woord gespel word in die meervoudsvorm:
brug - brûe (interessant, nè)

Dis waarom jy baie moet lees. Dan weet jy sommer dadelik wat die meervoudsvorme is.
AKTIWITEITE /
ASSESSERING

AKTIWITEIT
Kyk nou na die volgende prentjie. Skryf in die eerste kolom al die dinge wat jy sien neer
en in die tweede kolom moet jy nou die meervoudsvorme neerskryf. Sterkte met die
aktiwiteit. Die antwoorde verskyn later.

Bron: Volksblad, Maart 2020
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WAT EK SIEN
(Skryf telkens
EEN woord in die
ENKELVOUD
neer)

KONSOLIDASIE

MEERVOUDSVORME

WAT EK SIEN (Skryf
telkens EEN woord
in die ENKELVOUD
neer)

MEERVOUDSVORME

Dis belangrik om jou vokale en konsonante te ken.
Dis belangrik om die reëls te ken.
Dis belangrik om baie te lees.
Hier volg die antwoorde van die aktiwiteit. Hierdie aktiwiteit toets jou woordeskat
en kennis van meervoudsvorme. Slaan die Engelse woorde vir die Afrikaanse
woorde na. Baie dankie dat jy jou bes probeer het.
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Wat ek Sien (Skryf
Meervoudsvorme
telkens EEN woord in
die ENKELVOUD
neer)
1. Skool
1. Skole
2. Prinsipaal/skool
2. Prinsipale/
hoof
skoolhoofde
3. Lessenaar
3. Lessenaars
4. Leerder/
4. Leerders/
leerling
leerlinge
5. Niespoeier
5. Niespoeiers
6. Hemp
6. Hemde
7. Romp
7. Rompe
8. Rok
8. Rokke
9. Muur
9. Mure
10. Juffrou/
10. Juffrouens/
onderwyseres
onderwyseresse

Wat ek Sien (Skryf
Meervoudsvorme
telkens EEN woord in
die ENKELVOUD
neer)
11. Gordyn
11. Gordyne
12. Telefoon
12. Telefone
13. Skoen
13. Skoene
14. Lessenaar
14. Lessenaars
15. Das
15. Dasse
16. Bril
16. Brille
17. Wolk
17. Wolke
18. Berg
18. Berge
19. Skildery
19. Skilderye
20. lig
20. ligte
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