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GRAAD 8: WEEK 2: 8 TOT 12 JUNIE 2020 

 

OPDRAG 18 A1: BESPREKING 2: INSTRUKSIES, OPDRAGTE EN 

AANWYSINGS (direction) 

 

Jy kan in die eksamen in Vraestel 3 gevra word om INSTRUKSIES OF 

AANWYSINGS TE SKRYF.Dit  word as KORT TRANSAKSIONELE TEKSTE 

geklassifiseer. (You may be asked to write instructions or directions in the 

examination in Paper 3. It is classified as short transactional texts.) 

 

A. INLEIDING 

Instruksies, wenke en aanwysings is opdragte/ reëls wat ‘n mens moet volg om ‘n 

sekere doel te bereik. (It is rules that one must follow in order to achieve a certain 

purpose.) 

Die instruksies, wenke en aanwysings moet stap-vir-stap beskryf hoe ‘n mens 

hierdie doel kan bereik. (It should describe step by step how to achieve this goal.)  

B ALGEMENE REËLS  

 As jy vir iemand instruksies of aanwysings gee, is dit eintlik ‘n bevel (instruksie) 

wat jy vir daardie persoon gee.  Jy kan op drie verskillende maniere in Afrikaans 

vir iemand ‘n bevel/ gegee. (Instructions, tip s or directions are actually orders/ 

commands. In Afrikaans it can be given in three different ways.) 

SCENARIO 

Daar lê ‘n papier op vloer. Die onderwyser wil hê Thandi moet die papier optel.  

Sy kan vir Thandi sê: 

 Tel daardie papier op die vloer op. 

Of 

 Jy moet daardie papier op die vloer optel 

Of 

 Jy moet asseblief daardie papier op die vloer optel. 

   

 Wanneer jy instruksies of aanwysings gee (skryf), moet jy -  

 elke opdrag met ‘n werkwoord begin; of  

 jy kan die sin begin met: Jy moet … /Jy moet asseblief … (afhangende 

van die onderwerp (depending on the topic)  

 Jy moet volsinne skryf. 

 Jy moet in die teenwoordige tyd skryf. 

 Jy moet elke instruksie of aanwysing nommer. 

 Jy moet ‘n reël ooplaat na elke instruksie of aanwysing. 

 Jou instruksies, wenke of aanwysings kan ŉ opskrif hê, bv. Hoe om ŉ vuur te 

maak. 

 Elke instruksie of aanwysing moet duidelik en logies wees. (Each instruction, tip 

or instruction should be clear and logical.) 

 Instruksies/ aanwysings word gewoonlik in chronologiese volgorde en 

puntsgewys geskryf. 
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C. VOORBEELD 1: INSTRUKSIES 

 
  Hoe om springmielies te maak 

1. Sny die pakkie met die springmielies oop. 

2. Skakel die stoof aan. 

3.  Gooi een eetlepel botter of olyfolie in ‘n warm kastrol 

4. Gooi ‘n 2,5ml sout by die warm botter of olyfolie. 

 

5. Gooi die springmielies eweredig op die warm bodem van die kastol (pot). 

6. Sit ‘n deksel (lid) op die kastrol. 

7. Braai (frey) die springmielie oor ‘n lae hitte.  

8.  Skud (shake) die kastol effens sodat al die springmilies deur die botter/ 

 olyfolie bedek word. 

9. Haal die deksel na 2-3 minute af of wanneer die springmielies nie meer 

 ontplof (pop) nie.  

 

10. Gooi die springmielies in ‘n bak  

11.  Geniet dit terwyl jy na jou gunsteling fliek kyk.   
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D. VOORBEELD 2: AANWYSINGS (directions) 

Kyk na die padkaart op bladsy 78 in Afrikaans sonder grense. 

Jy was by die supermark op die hoek van Stasie- en Parkstraat toe ‘n vrou jou vra 

waar die Apteek in Mbekistraat is. Verduidelik vir haar hoe om daar te kom. Gebruik 

die pad kaart op bladsy 78 om vir haar die pad te verduidelik. 

(You were at the supermarket on the corner of Station and Park Street when a 

woman asked you where the pharmacy is in Mbeki Street. Explain to her how to get 

there. Use the road map on page 78 to explain.) 

1. Stap/ loop reguit in Parkstraat af.  

2. Stop by die stopstraat op die hoek van Stasie- en Parkstraat. 

3. Stap/ loop verby die Spur restaurant aan jou linkerkant en die poskantoor 

 aan jou regterkant. 

4. Daar is ‘n internetkafee met tafeltjies en sambrele aan jou regterkant. 

5. Stap/ loop tot by robot op die hoek van Mbeki- en Parkstraat. 

6. Draai regs in Mbekistraat. 

7. Stap verby die Royal Hotel aan die regterkant. 

9. Stap verby PG Slaghuis.  

10. Thabi se Apteek is ook aan die regterkant langs die slaghuis.   

 

Aantal woorde: 82 

 

NB: Om suksesvolle aanwysing te gee (skryf), MOET jy die woordeskat 

DIRECTIONS – RINGTINGS in jou Afrikaans Handbook and Study Guide op bladsy 

95 BAIE GOED ken.  

 

E. OPDRAG 18 A 2 

 Hieronder is TIEN instruksies oor hoe om ŉ lekker koppie koffie te 

maak en te bedien. 

 Rangskik die instruksies in die korrekte volgorde. (Arrange the instructions 

in the correct order.) 

 Nommer hulle daarna van 1 – 10. 

 Skryf die instruksies in volsinne en in jou skrif (exercise book). 

 

Hoe om koffie te maak 

1. Geniet dit!  
2. Skakel die kettel af net voor die water begin kook. 
3. As jy van sterk koffie hou, kan jy ‘n bietjie meer koffiepoeier ingooi. 
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4. Gooi melk of room by die koffie.  

5. Gooi water in die kettel vir twee koppies koffie. 

6. Gooi een teelepel koffiepoeier in elke koppie.  

7. Gooi een teelepel suiker in elke koppie.  

8. Skakel die kettel aan en laat die water kook. 

9. Gooi die warm water in die koppie. 

10. Maak die koppie drie-kwart vol of voller met warm water. 


