
 

 

BLOKKIESRAAISEL 
GRAAD 9 
Fokus: Woema Graad 9: Woordeskat, Intensiewe vorm en 
betreklike voornaamwoorde uit Module 4. 

 

Besoek www.woemaboeke.com vir oefeninge, hulpbronne en inspirasie vir die Afrikaans 
Addisionele Taal klas. 

 

Kontak ons by info@woemaboeke.com vir meer inligting oor Woemaboeke of memorandums. 

 

http://www.woemaboeke.com/
mailto:info@woemaboeke.com


 

 

LEIDRADE 
 

DWARS  

1. Gee die intensiewe vorm van 

droog. 

3. ‘n Mens raak ... die slaap. 

5. Waarop lê jy met jou kop as jy 

slaap? 

7. Iemand wat ‘n ... in die dag slaap, 

slaap baie laat.  

9. Watter soort liedjie sing ‘n ma om 

haar baba te laat slaap? 

11. As jy ... is, is dit tyd om te gaan 

slaap. 

13. In die aand klim jy ... die bed. 

15. Ons slaap gewoonlik nie in die dag 

nie, maar in die ... 

17. Wat trek jy aan voor jy gaan 

slaap? 

19. Ons doen dit terwyl ons slaap. 

21. Gee een woord vir  

baie moeg. 

23. Hoe laat staan jy ...? 

25. Moenie hard praat nie, praat ..., 

want hy slaap al.   

      

      

    

AF 

2. Wat noem ‘n mens ‘n slegte 

droom? 

4. Wie kom strooi sand in klein 

kindertjies se oë voordat hulle gaan 

slaap? 

6. Hoeveel uur slaap ‘n mens 

gemiddeld per nag? 

8. Gee die intensiewe vorm van 

vinnig. 

10. Vorm een woord met wat+op. 

12. In die oggend klim jy ... die bed. 

14. Hoe voel jy in die oggend as jy die 

vorige aand lekker geslaap het? 

16. Party mense doen dit as hulle 

slaap. Dit maak almal om hulle 

wakker. 

18. Jy lê ... jou bed. 

20. ‘n Mens gooi ‘n laken op jou ... 

22. Jy ... op jou bed. 

24. Ek het nie genoeg geslaap nie, ek 

het ... slaap nodig. 

 

 

Onthou om in Module 4 

(bl. 55 – 72) van jou 

Woema 9 te kyk as jy 

sukkel! 


