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AANWYSING VIR MOONTLIKE MOEILIKHEDE. 

(Sien die Handleiding.} 

Bladsy 1 Eenvoudige woordjies bestaande uit twee en drie 

klanke met uitsondering van woordjies wat begin 

met p. k, b, d, h. Al die standaardwoorde is 

gebruik. 

33 DIE PYP. ens. p aan die begin van 'n woord. 

35 'N KAR. ens. k aan die begin van 'n woord. 

37 t aan die begin van 'n woord. 

49 b aan die begin van 'n woord. 

51 d aan die begin van 'n woord. 

53 h aan die begin van 'n woord. 

Spelling volgens die Suid~A{rikaanse Akademie. 



1 

neut. 

ek sien 'n neut. 

sien jy 'n neut? 

waar is die neut? 

leen wil die neut neem. 

die neut rol. 

die neut val. 

Eenvoudige woordjies bestaande uit twee en drie klanke met 
uitsondering van woordjies wat begin met p, k, t, b, ct, h. 

Al die standaardwoorde is gebruik. Sien die handleiding. 



2 

wit. 

wit sit op 'n mat. 

wit sit in die son. 

wit sien 'n muis. 

wit loer vir die muis. 

weg muis weg! 

wit sal jou eet. 



3 

piet. 

boer roep. 

piet waar is jy? 

jy moet jou les leer. 

die le.s is van aap. 

piet leer van die aap. 

piet lag vir die aap. 



4 

leen. 

leen sit in die son. 

leen roep wit. 

wit, jy moet ook in die son sit. 

leen en wit sit in die son. 

wit wil nie meer sit nie. 

wit loop weg. 



5 

let. 

let lees. 

wat lees let? 

let lees van lam. 

sy lees ook van aap. 

leen wil sien. 

nee leen, jy moet wag. 



6 

'n aap. 

'n 
. 

'n neut. aap s1en 

'n aap eet. 

wat eet die aap? 

die aap eet 'n neut. 

'n neut van piet. 

'n neut 
. 

v1r aap. 



7 

boer. 

boer is 'n man 

boer sit en rook. 

aap wil ook rook. 

nee! aap, nee! 

boer moet rook. 

. . 
n1e aap n~e. 



8 

lei. 

waar is my lei? 

my lei is weg. 

ek soek my lei. 

ek sien my lei. 

my lei is in my sak. 

ek neem my lei. 



9 

tys. 

tys ! tys ! 

boer roep tys. 

tys moet saam gaan. 

tys is lui. 

boer roep weer. 

tys gaan saam met boer. 



10 

lam. 

leen roep vir lam , 

lam sien leen. 

lam! · lam! 

wil jy saam gaan? 

saam met piet-? 

en ook met leen? 



11 

poon. 

piet ! waar is poon? 

en waar is tys? 

tys ry op poon. 

tys val. 

poon, poon ! 

poon loop weg. 

sien jy poon? 



12 

bok. 

bok is van boer. 

bok loop en eet. 

wat eet bok? 

bok sien boer. 

tys roep bok. 

bok loop met boer. 

en nie met tys nie. 



13 

saag. 

die saag val op my voet. 

my voet is seer. 

gee die saag vir piet. 

piet ! sit die saag weg. 

sit die saag teen die muur. 

die saag sal nie weer val nie. 



14 

vuur. 

boer sit voor die vuur. 

die vuur rook. 

boer is moeg. 

boer lees en rook. 

leen wil die vuur sien. 

sy wil ook voor die vuur sit. 



15 

tou. 

'n aap aan 'n tou. 

aap, nie val nie. 

die tou is los. 

die tou is nie vas nie. 

pi et! maak die tou vas 

aan die muur. 



. k' . k' JO . JO . 

16 

jok. 

waar is jok? 

jok is saam met boer. 

boer loop met die lam. 

jok sien lam. 

woef! woef! 



17 

hut. 

tys 
. 

'n hut. woon In 

tys is siek. 

tys sit naas sy hut. 

tys moet in die son sit. 

. 
die hut nie. n1e naas 

let maak sop vir tys. 



18 

du it. 

leen, sien jy duif? 

duif eet. 

aap eet. 

duif en aap eet saam. 

leen is lief vir duif. 

duif is lief vir leen. 



19 

die-re. 

piet lees van die-re. 

van vier die-re. 

wit en jok, 

aap en poon 

is ook die-re. 

maar piet lees nie 

van wit en jok nie. 



20 

duif en wit. 

wit sit voor die raam. 

wit sien duif. 

duif roep r-r-r-r-r. 

duif sien wit. 

weg is duif. 

wit loop ook weg. 



21 

bok en poon. 

hoer ry op poon. 

piet ry op bok. 

bok is mak. 

let sien piet. 

sy lag. 

let wil ook op bok ry. 



22 

jok en tou. 

jok is vas. 

vas aan die tou. 

jok ruk aan die tou . 

maak jok los, piet. 

jok wil loop. 

jok is nou los. 

los van die tou. 

jok loop met boer en poon. 



23 

tys en saag. 

wat soek tys? 

tys soek 'n saag. 

tys neem die saag. 

wat maak tys met die saag? 

tys wil 'n gat in die muur saag. 

in die muur van die hut. 



24 

oom en piet. 

waar is piet? 

loop saam met my. 

ek wil my mes soek . 
. 

my mes 1s weg. 

my mes was in my sak. 

ek sien die mes, oom, 

naas die leer. 

gee die mes vir my piet ! 
wag, ek sal die mes weg sit. 

die mes sal jou seer maak. 



25 

lam en leen. 

s1en jy v1r leen? 

leen voer die lam. 

die lam is mak. 

lam s1en poon. 

lam loop weg van leen. 

leen roep vir lam. 

lam! lam! 



26 

hoer en aap. 

aap is aan die tou. 

hoer roep aap. 

hoer gee 'n neut v1r aap. 

aap maak die neut oop 

aap eet die neut. 

hoer gee weer een neut. 

en nog een, en nog een. 

een en een 

en 
. . 

een en een 1s vier. 



27 

hut en vuur. 

tys woon in die hut. 

tys maak die vuur op. 

vuur rook. 

vuur gaan uit. 

tys! maak weer gou die vuur op. 

tys sit voor die vuur. 

in die hut. 



28 

let en lei. 

let sit met 'n lei. 

let wil 'n wiel maak. 

let vee die wiel weer uit. 

let maak nou 'n man. 

sy lag en roep, 

'n man! 'n man! 

let sit die lei weer 1n die sak. 



29 

tys en die-re. 

lam en bok en poon eet van die miet. 

tys sien die die-re. 

tys roep jok. 

jok ·is ver weg. 

tys roep weer. 

jok ! jok ! 

waar is jy? 

woef! woef! 

jok ! jok ! soek jy die die-re? 

die die-re eet van die miet. 



30 

let en roos. 

let sien 'n roos. 

'n gee I roos. 

sy ruik aan die roos. 

let wys die roos vi r leen. 

die geur van die roos is soet. 

sit die roos in 'n wit vaas, let. 



31 

piet en -1een en let. 

piet! maak jou jas vas 

en gaan saam met let. . 

let moet ver loop. 

leen wil ook saam gaan. 

maar leen wil ry. 

sy wil op poon ry. 

jok gaan ook saam. 

leen is moeg. 

sy wil nie meer ry nie. 

sy wil sit en rus. 

let rus saam met leen. 



32 

aap en bok en poon. 

aap wil op bok ry. 

waar is die saal? 

die saal is op poon. 

bok wil nie wag nie. 

bok wil wei. 

aap ry nou op bok. 

aap val af. 

boer en tys lag vir aap. 



33 

die pyp van boer. 

let! gee my pyp en my pen! 

my pyp 1s op die rak naas die pan. 

pas op let, 

die pyp is nie naas die pot nie. 

boer pak sy pyp en sy pen in sy sak. 

let! gee boer 'n peer! 

gee my nog 'n paar, let! 

Nuwe moeilikheid: p aan die begin van 'n woord. 
Sien die handleiding. 



34 

'n kat. 

die kat is wit, 

op sy kop is 'n kol. 

let gee die kat kos uit die pan, 

nie uit die pot nie. 

die kat sit sy poot in die kos. 

nou lek die kat sy poot af. 

kyk leen, kyk, wat maak die kat? 



kom kyk let! 

sien jy die kar? 

35 

'n kar. 

oom koot en oom koos ry met die kar. 

oom koot is die pos al in? 

pas op, oom, een wiel van die kar val uit. 

let sien 'n gat in die kap van die kar. 

in die kar is kool en kaf. 

Nuwe moeilikheid: k aan die begin van 'n woo rd. 
Sien die handleiding. 



36 

' n pou . . 

leen sien 'n pou. 

een poot van die pou is seer. 

die pou pik ·vir leen. 

die pou pik ook die oog van die pop uit. 

pas op pou ! pas op! 

sit jou pop weg leen en eet maar jou pap. 

leen gee ook pap vir die pop. 



37 

'n tier. 

tys 
. 

'n tier . s1en 

tys roep die boer. 

boer! boer! 

'n tier! 

'n tier! 

die tier sal die bok eet ! 

waar ·is my roer? 

die tier sien boer en die roer. 

die tier loop gou-gou weg. 

Nuwe moeilikheid: t aan die begin van 'n woord . 
Sien die handleiding. 



38 

'n mol. 

'n mol woon in die tuin. 

die mol eet 'n ui. 

nee mol, jy mag nie van die ui eet nie. 

jy moet van die kos eet 

wat in die val is. 

in die tuin woon ook 'n uil. 

die uil sit op 'n tak. 

piet leun teen die muur. 

piet s1en die uil. 



39 

my tol. 

wat maak jy met my tol, tys? 

gee die tol vir my. 

is die lyn van my tol in jou sak? 

nee piet, jy moet 'n lyn koop. 

kom saam met my. 

ek wil ook 'n lyn en 'n tol koop. 

tys ! jy laat die tol op my toon val. 

my toon is seer. 

nou kan ek nie loop nie. 



40 

let en nel. 

nel is 'n pop. 

een oog van nel 1s toe. 

nou gaan die oog weer oop. 

die rok van nel is vuil. 

let was die rok met seep. 

let wil 'n rok vir nel maak. 

sy maak 'n soom in die rok. 

pas nou op nel ! 

jy mag jou rok nie weer vuil maak nie. 



41 

leen loop. 

leen is soet. 

sy kan nou al loop. 

let leer vi r leen. 

leen loop nou saam met let. 

die pop moet saam gaan. 

leen loop weg van let. 

leen val en pop val ook. 

sy 1s weer op en soek die pop. 

let soen vir leen. 

nou is leen moeg. 

sy gaan rus. 



42 

ti en. 

piet kan al tien tel. 

vyf en vyf is tien. 

ses en vier is ook tien. 

tys ! kan jy al tot tien tel? 

nee, piet. 

tys ! kan jy al tot vyf tel? 

tys tel en maak 'n fout. 

tel weer tys. 
. . 

nou 1s JV reg. 

maar pas op as jy weer tel. 



43 

koek maak. 

let wil koek maak. 

gee die meel en die sout, 

waar is my pan nou? 

miem lag. 

let, . jou mou is vol meel. 

rol jou mou op. 

piet kom in en kyk vir let. 

. 
m1em. 

let pak die koek weg in die kas. 

jok wil ook kom eet. 

weg jok! 

ek sal vir piet koek en tee gee, 

nie vir jok nie. 



44 

tok tok. 

leen roep, 

kom in, kom in! 

oom koot kom in en sit naas leen. 

oom gee 'n peer aan leen. 

die peer is suur. 

oom gee nog 'n peer. 

die peer is ryp en soet. 

kyk oom ! leen kan nou al loop. 

loop, leen, loop! 

nou sit leen weer en eet die peer. 



45 

boer kap. 

boer 1s 1n die tuin. 

boer kap 'n tak. 

piet wil ook kap. 

maar piet kap nie die tak nie. 

piet kap sy toon. 

sy toon is seer. 

piet wil nog kap. 

nee, piet, sit die tak in die vuur. 

boer kap ook 'n paal. 

kyk, pi et! ek kap nie my toon nie. 



46 

die muis. 

'n mu1s eet van die kaas. 

die kaas 
. 

op die rak. IS 

die 
. 

tam. mu1s IS 

die kat ruik die mu1s. 

die kat loer. 

die muis sien die kat. 

pas op muis! 

wit, die kat, sal jou sien. 

loop maar gou-gou weg. 

sit jou poot nie in die val nie. 



47 

die jas van oom. 

oom leun teen die muur. 

die muur is vol teer. 

nou is die jas van oom vuil. 

let sal die jas met seep uit was. 

in die sak van die jas 

1s 'n pyp, 'n mes en 'n kam. 

kyk oom, die teer is 

n1e meer op die jas nie. 

oom lag en let lag ook. 



48 

'n vaas. 

let! maak die vaas leeg, 

die vaas is vuil. 

maak die vaas weer vol. 

in die tuin is 'n wit tak. 

sit die wit tak in die vaas. 

sit nog 'n paar in. 

sit die vaas op · die rak. 

die vaas is nuut, maar die vaas lek. 

ek sal 'n vaas koop. 



49 

die bees. 

die bees is 1n die tuin. 

piet! die bees moet in die bos loop. 

die bees eet al die beet. 

die beet is vir oom koos. 

oom koos wil die beet koop. 

sit die beet in die kar by die boom. 

oom koot en boet wil ook beet eet. 

Nu we moeilikheid : b aan die begin van 'n woo rd. 
Sien di e handleiding. 



50 

'n uil. 

leen, kom kyk! 

kyk in die boom. 

sien jy die uil? 

'n uil sit op 'n tak van die boom. 

in die son kan die uil nie sien nie. 

leen ! sien jy ook die by? 

die by wil 'n nes in die boom 

maak. 

leen ! ek sien jou bal en jou pop 

by die boom. 

rol jou bal in die tu in, leen ! 



51 

dam. 

jok is in die dam. 
wat maak jok daar? 
jok soek vir piet. 
piet duik in die dam. 
die dam is diep. 
nou is piet weg. 
jok sien piet. 
piet moet uit kom. 

daar is piet 
en 

daar is jok. 
piet jou . lvf is nog nat. 
sit daar by die deur in die son. 

Nuwe moeilikheid : d aan die begin van 'n woord. 
Sien die handleiding. 



52 

'n mes. 

pi et! sit die mes weg. 
jou duim is al seer van die mes. 
nou kan jy jou jas nie vas maak nie. 
waar is jou das? 
is die das nog in die doos? 
nee, ek weet nie. 
let sal jou das soek. 
sy sal 'n lap om jou duim sit. 
sit die mes in die sak van jou dun 

jas, piet. · 
nee, nie in die dik jas 
ag, piet, jy is dom. 

. 
n1e. 



53 

die huis van nel. 

leen ! kom kyk my huis. 
ek maak die huis van 'n doos. 
die muur is nie hoog nie, 
die dak van· die huis is laag. 
die huis is vir nel. 
daar sit nel in die \ hoek van haar huis. 
jok kom ook kyk. 
nee jok, jy moet in jou hok gaan. 
wit en leen kan hier by die huis kom sit. 
leen ! maak die deur van die huis toe. 

Nuwe moeilikheid: h aan die begin van 'n woord. 
Sien die handleiding. 



54 

haan en hen. 

die haan en die hen soek kos by die huis. 

let! gee die haan en die hen kos. 

ek sien nog 'n haan. 

die haan sit op 'n tak van 'n boom. 

hy moet daar af kom vir sy kos. 

die hen soek 'n bos, 

sy wil 'daar gaan sit. 



55 

let maak 'n kous. 

let sit in die huis by die vuur. 
let neem 'n bal wol. 
sy maak 'n kous. 
daar kom jok aan; 
hy mag nie in die huis kom n1e. 
tys! jok moet in die tuin gaan! 
maak die hek toe! 
maak die deu r ook toe! 

let huil. 
haar hoof is seer. 
haar lyf is vol pyn. 
let sit haar kous weg. 
sy gaan rus. 



56 

leen is siek. 

leen hoes. 

sy mag nie uit gaan n1e. 

let sit by haar. 

let wys haar boek vir teen. 

leen wil die boek vas hou. 

nee, leen, dis my boek. 

let gee 'n doos vir leen. 

let wil vir leen lees. 

die pop is ook by leen. 

leen sit die pop in die doos. 



57 

leen huil. 

leen loop in die son met haar pop. 

nee, leen, dit mag nie ! 

kom hier! 

waar is jou kam? 

haal vir my die geel kam. 

sit nou daar teen die muur. 

nie huil nie, leen ! 

ek sal jou nie seer maak nie. 

net nou kan jy jou pap gaan eet. 

nou is leen weer soet. 



58 

room. 

room is in 'n pan. 

'n muis ruik die room. 

hy eet van die room. 

daar val hy in die pan. 

oom roep, wit! wit! 

'n mu is, 'n mu is! 

wit sien die muis. 

die muis kom nie meer uit nie. 

wit wil die room en die muis eet. 

jok wil ook van die room lek. 

daar is veel room in die pan. 



59 

maan. 

tys sien die maan. 

die maan is hoog in die lug. 

tys! daar is 'n man in die maan. 

sien jy die man, tys? 

die man lag vi r jou, tys. 

jy moet nou in jou hut gaan. 

dis al laat. 

'n uil sien tys. 

maar tys kan die uil nie sien nie. 

hy sit hoog in die boom. 

die maan is nou weg. 

nag, man in die maan. 



60 

aap en pop. 

aap sit by die raam. 

hy neem die pop van leen. 

hy sit die pop op sy rug. 

leen huil. 

aap ! gee die pop vi r leen ! 

aap jy moet in die tu in gaan ! 

daar is jou paal. 

maar pas op! 

as jy weer vir leen laat huil, 

gee ek vir jou 'n pak. 

aap mag nie in die huis kom nie. 



61 

. 
poon 1s weg. 

boet! waar is poon? 

poon en die muil wei. 

haal vir poon, tys! 

hier kom hy. 

muil kom saam. 

maak die hek vas, dan kan poon 
. . 

n1e meer weg gaan n1e. 

maar die muil mag nie deur die 

hek kom nie. 

die muil moet daar by die dam wei . . 



62 

pyl en boog. 

piet sit hoog .in 'n boo.m. 

hy het sy pyl en boog. 

hy wag vir 'n duif, 

maar die duif is in haar hok. 

sy sit op haar nes. · 

aap wil by piet kom sit. 

piet is moeg, hy wil af kom. 

tys ! gaan haal die leer. 

piet is nou af. 

hy sit sy pyl en boog weg. 



63 

leen en die duif. 

leen loop saam met oom. 

sy wil die duif sien. 

die duif is nog in haar hok. 

in die hok is 'n nes van duif. 

leen kyk in die nes. 

sy sien 'n wit veer. 

wat hoor sy? 

piep ! piep ! 

nee leen ! jy mag die nes nie neem nie ! 

gee kos vir die duif. 



64 

wat sien let? 

let sit in die huis. 

sy sit voor die raam. 

sy sien poon en jok, 

en muil, en bok, en aap, 

en uil en duif. 

let sien tys ook. 

wat maak hy daar? 

tys moet poon en muil kos gee. 

let roep jok. 

hy moet by haar kom sit. 

maar jok wil by bok wees. 

die aap wil by let kom sit. 




