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Slimboek 
Graad 2 

 

 

 

 

 

 

Week 3 

 

My naam: ____________________________________ 

 

Mamma/Pappa se naam:_______________________ 

Hallo. My 
naam is Sarel. 

Hallo. My 
naam is Susan. 
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Liewe Ouer 

• Hierdie boekie is so saamgestel dat jou kind slegs ‘n paar minute per 
dag besig gaan wees.  

• Daar is vir elke dag skriftelike-  en grootmotoriese aktiwiteite 
ingesluit. Die werk kan deur die loop van die dag gedoen word. 

• Van hierdie aktiwiteite vereis dat u as ouer die opdrag sal gee en 
toesig sal hou terwyl hy/sy dit doen.  

• U kind moet soveel as moontlik buite speel en slegs ‘n kort tydjie ‘n 
skriftelike aktiwiteit doen. Dit sal help dat u kind geen onderrigtyd sal 
verloor tydens die drie weke van ekstra skoolvakansie. 

• Hierdie is week 3 se aktiwiteite. 

•  Moet asseblief nie op een dag al die aktiwiteite doen nie. Ons wil u 
kind help en nie ontmoedig nie. 

• Elke week het spelwoorde en skrifkaarte . Volg die program vir elke 
dag. 

• Ons doel is om leerders die vaardigheid aan te leer om 
verantwoordelikheid vir sy/haar eie leer te aanvaar.  

• Moet asseblief ook nie negatiewe opmerkings oor sy/haar skool, 
onderwyser of die besluit dat skole toe is, in u kind se teenwoordigheid 
maak nie. 

Geniet hierdie kosbare tyd saam met u kind. Hulle word so 
vinnig groot. Koop die tyd saam met u hom/haar uit.  
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Spelwoorde: ooi 

Groep 1 Groep 2 Groep 3 
vloei koei loei 
groei broei boei 
bloei gloei snoei 
roei bloeisel knoei 
stoei skroei moeite 

 

Skrifkaart 1 
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Skrifkaart 2 

Skrifkaart 3 
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Skrifkaart 4 




 

Dinsdag 14 April 

1. Vul die oei-klank in en teken ’n prent by.  

vl ________  

gl _________  

 bl__________  
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r___________  

st____________  

 

2. Maak ook ’n sin met elke woord. 

3. Oefen spelwoorde groep 1 (bl. 3) 

4. Doen Skrifkaart 1 (bl. 3) 
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5. Fynmotories  

• Oefen vingers:  Frommel ’n vel koerantpapier of ou 
A4-vel papier met een hand op. 

• Maak ’n balletjie.  

• Probeer om die opgefrommelde papier weer oop te 
maak met net een hand. 

 

6. Grootmotories 

• Lateraliteit – rol kant tot kant, vorentoe en 
agtertoe 

• Balanseer op balk of tou.   

• Loop met boontjiesakkie op kop  

7.  Kunsaktiwiteit 

• Maak ’n dorp van herwinbare materiaal. 

• Gebruik ou papbokse of toiletrolle vir geboue. 

• Teken paaie op bokse en knip uit. 

• Laat u kind sy eie inisiatief en kreatiwiteit gebruik.  

 

8.  Telaktiwiteite 

• Maak bondels van 10 om tel te vergemaklik 

• Aantel en terugtel in  10’e (0-100). 

• Ewe en onewe getalle 
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9. Hoofrekene 

10. Getalpatrone 
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***************************************************************************************************************** 
Woensdag 15 April 

1. Bou woorde 

k 

oei 

 
br  
gl  

bl_____sel  
skr___  

 

3. Lees die leesstuk hardop voor jou spieël. 

In die veld groei die mooiste bloeisels. Naby die veld vloei ’n klein 
stroompie. Ek en my pa gaan in die rivier roei. Ons stoei om al die 
visstokke in die boot te kry. Die son skroei op ons koppe en Mamma 
bring ons pette. Niks is vir my ma moeite. Dit is so heerlik hier buite. 
Daar is geen sirenes van loei. Daar is tot ‘n koei wat wei in die veld en 
’n eend wat op haar nes sit en broei.  

4. Gebruik die leesstuk en omkring 10 oei-woorde. 
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5. Voltooi die storie en skryf nog sinne by. 

6. Oefen spelwoorde groep 2 (bl. 3) 

7. Doen Skrifkaart 2 (bl. 4) 

8. Fynmotories  

• Skeur vorms uit ’n ou koerant uit.  

• Sorg dat daar 10 van elke soort is, vierkant, driehoek, sirkel en ruit 

• Gebruik dit in die kunsaktiwiteit. 

8. Grootmotories 

• Hardloop en loop agteruit. 

• Kruip agteruit.  

• Spring agteruit. 
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9.  Kunsaktiwiteit 

• Neem 'n A4 papier. Trek ’n breë raam om bv. 

• Gebruik jou vorms wat jy uitgeskeur het vir ’n versiering vir die raam. 

• Plak dit in ’n patroon in die raam. 

• Teken die storie wat jy gelees het binne-in. 

• Kleur die prent in. 

• Lees vir iemand die storie en wys jou prent. 

10.  Telaktiwiteite 

• Tel in ewegetalle en dan in onewe getalle tot by 130. 

• Kleur dit in op die 200-kaart 

11. Hoofrekene 

Vul die getalkombinasies van 15 in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

7 10 

6 

9 
5 

4 
1 

13 
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200-kaart 

 



 

14 
Graad 2 Week 3  ©Skoleondersteuningsentrum 
 

12. Spring soos die padda op die getallelyn om getalpatrone voor te stel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Skryf die getalnaam 

26 _________________________________________________ 

38 ------------------------------------------------------------- 

49 _________________________________________________ 
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Donderdag 16 April 

1. Bou woorde 

Skommel die woorde reg en skryf die regte woord langsaan. 

oei l  
oei b  
oei sn  
oei kn  
oei met  

 

3. Oefen spelwoorde groep 3 (bl. 3) 

4. Doen Skrifkaart 3 (bl. 4) 

5. Fynmotories  

• Oefen hand met ’n spuitbottel.  

• Teken ’n vorm, klank, skrifpatroon ens. met bordkryt op plaveisel. Spuit met water op 
die lyn. 

• Laat iemand in jou huis met sy vinger op jou rug ’n woord skryf 
en jy moet die woord raai. 

6. Grootmotories 

• Dribbel balle met voete om objekte.  

• Rol sywaarts in alle rigtings, vorentoe en 
agtertoe op die mat of gras. 

7.  Kunsaktiwiteit 

• Gebruik handdoekpapier en verf met koekkleursel en water.  
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8.  Telaktiwiteite 

• Aantel en terugtel in rangordes (1e – 25ste) 

• Hy doen dit saam met ritme bv. klap of klik vingers terwyl hy tel. 

• Hy moet ritme hou. 

 

10. Hoofrekene: 

26 + 8 = ___________________   17 + _____ = 27 

35 + 8 = ___________________   _______ + 8 = 39 

42 + 7 = ___________________   22 + ______= 31 

Verdubbel 24 ______________   Halveer 32 _________________ 

15 + 7 + 4 = _________________   ____ + 9 + ____ = 48 
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Vrydag 17 April 
1. Lees die leesstuk van Wimpie en beantwoord die vrae.  Vrae kan ook 
mondelings beantwoord word. 

 
In ‘n huisie, onder in die woud, woon klein Wimpie die piepklein dwergie.  
Wimpie is ‘n baie slim dwergie wat baie van lees hou. Voor Wimpie gaan 
slaap, lees hy eers ‘n boek met.  Uil is so gaaf om altyd vir hom boeke te 
leen.    
Een aand voor Wimpie sy boek wil lees kon hy nie sy bril kry nie  Arme 
Wimpie soek en soek.  Dit begin donker word en Wimpie begin vreeslik 
huil  Hoe gaan hy nou kan slaap sonder om sy geliefde boek te lees? 
Vuurvliegie hoor hoe Wimpie huil. Hy vlieg na Wimpie se huis. Wimpie 
vertel vir Vuurvliegie sy groot probleem. Sy help Wimpie om sy bril te 
soek. Sy skyn met haar liggie in die donkerkamer. Daar lê Wimpie se bril 
onder die bed. Wimpie vra vir Vuurvliegie of sy nog ’n rukkie kan bly. Hy wil 
graag sy boek lees. Vuurvliegie stem in om te bly en elke aand by Wimpie 
te kom kuier. Hy kan vir haar ’n boek voorlees en sy sal die liggie bring. 
 

Vul die woord in wat kort 

o Wimpie woon in ‘n ________________ onder in die __________________. 

o Wimpie is ‘n slim ______________________. 

o Hy leen sy boeke by _______________________. 

o Wimpie kon nie sy ______________________ kry nie.  

o ______________________________ het hom gehoor huil en kom help. 

o Hulle kry toe sy bril onder die _________________________. 

o Nou word Vuurvliegie ook baie ____________ van al die boeke wat Wimpie vir haar lees.  
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2. Mamma of Pappa moet asb. hierdie woorde en sinne vra. U kind moet dit 
op ’n papier of op die ruit skryf. 

Spelwoorde 

1. snoei   2. loei   3.stoei   4. koei 

5. groei   6. moeite  7. gloei   8. skroei 

9. boei   10. bloeisel  

 

Diktee   

1. Die hen broei die eiers uit. 

2. My vinger bloei, want ek het die boom gesnoei. 

3. Die skelm word geboei, want hy het die koei gesteel. 

4. Die son gloei en skroei die bloeisels. 

5. My boetie knoei sy huiswerk, want hy wil nie moeite doen dit nie. 

3. Doen Skrifkaart 4 (bl. 5) 

4. Grootmotories 

• Dink twee speletjies uit wat jy sonder ’n bal kan speel saam met ’n maat. 

• Mamma lees ’n storie en jy moet dit opvoer. 

• Sing ’n liedjie vir Pappa of maak jou eie liedjie. Gebruik iets in die kombuis om as 
instrument te gebruik bv. twee lepels op mekaar.  

5.  Kunsaktiwiteit 

• Skeur en plak ’n prent oor Paasfees. Laat Mamma of Pappa die storie van Jesus vir jou 
vertel. 

• Tydskrifte en koerante werk goed. 
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6.  Telaktiwiteite 

• Tel vorentoe tot 80 in 2, 3 en 4 

• Tel in rangordes van 0 - 100 

7. Los die woordprobleme op deur ’n prent te teken. 

Hansie het 18 albasters.  Hy wen nog 16.  Hoeveel albasters het Hansie? 

 

 

Hansie het ______ albasters. getalsin: 

Carla en Lolo het 20 lekkers altesaam.  As Carla 13 lekkers het, hoeveel lekkers het Lolo? 

Lolo het ______ lekkers. getalsin: 

As daar 1 1 seuns in ‘n hokkiespan is, hoeveel sal daar in 2 hokkiespanne wees? 

Daar sal ______ seuns in ‘n hokkiespan 
wees. 

getalsin: 
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 16 – rooi     15 – groen      14 – blou 

12 – grys     13 – geel     11 - bruin 
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Kleiresep 

500 ml koekmeel 

200 ml sout 

30 ml kremetart 

Plaas alles in ’n kastrol en voeg by: 

500 ml water 

30 ml olie 

Bietjie kleursel en geursel 

Metode 

• Roer oor hitte tot klonte begin vorm. 

• Voer rolbewegings met houtlepel uit tot alle klammigheid geabsorbeer is. 

• Dit lyk soos ’n groot gemors, maar hou net aan totdat ’n bol gevorm word. 

• Haal uit pot. Pasop dit is baie warm! 

• Knie dit soos brooddeeg totdat dit afgekoel  en elasties is. 

• Laat dit heeltemal afkoel totdat dit in ’n sakkie en in ’n plastiekbak gebêre 
kan word.  

• Moet nie in yskas plaas nie.  

• Dit hou lank in plastiekbak, indien dit lugdig geseël word. 

 


