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GRAAD 8: WEEK 2: 8 TOT 12 JUNIE  2020 

OPDRAG 17 A: LUISTERBEGRIP (listening comprehension): ‘n Resep: 

Vanieljeroomys  

INSTRUKSIES 

A. INSTRUKSIES 

1. Lees AL hierdie instruksies goed deur en maak seker dat jy dit 

 verstaan. 

2. Luister na die oudio-opname (voice recording) van OPDRAG 17 

 A1.   

3. Luister na die WOORDESKAT hieronder wat ek vir jou gaan lees. 

4. Luister dan na die teks “Maak jou eie smullekker roomys!”  

 wat ek vir jou gaan lees. Luister baie goed en dink mooi na oor wat 

 jy hoor. (Listen and think carefully about what you hear.) 

5. In hierdie resep begin elke sin met ‘n werkwoord (ww. – verb). Dit 

 is ‘n instruksie, want dit sê vir jou wat jy moet doen. Luister mooi 

 sodat jy al die werkwoorde kan hoor. Maak ook seker dat jy hulle 

 verstaan. 

6. Jy kry 15 sekondes om die 9 vrae hier onder aan die bladsy op  jou 

 eie deur te lees. 

7. Luister dan baie aandagtig as ek die teks ‘n tweede en laaste keer 

 vir jou lees. 

8. Beantwoord nou die 9 vrae en skryf die antwoorde in jou skrif 

 (exercise book). 

8. Moenie Engelse woorde in jou antwoord skryf nie of ‘n vraag in 

 Engels beantwoord nie. 
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B. WOORDESKAT 

bestanddele ingredients – die dinge wat jy nodig het om die 

roomys van te maak 

ingedampte melk evaporated milk like Ideal Milk 

room cream 

byvoeg add 

roer stir 

vanieljegeursel vanilla essence 

mengsel Mixture – ‘n klomp bestanddele wat bymekaar 

gevoeg is. 

aarbeie strawberries – ‘n rooi bessievrug 

bak bowl 

vrieskas freezer 

klits whip 

blaartjies small leaves 

romerig creamy 

geklitste roomys whipped ice-cream 

bakkies small bowls 

smullekker delicious 

versier decorate 

gaste  guests – mense wat by jou kom kuier 

 

 

Jou eie smullekker roomys! 
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C. Vrae 

1. Noem TWEE van die bestanddele wat jy nodig het om hierdie 

 roomys te maak.          (2) 

2. Wat beteken dit as die resep sê dat die vars aarbeie “opsioneel” 

 is?           (1) 

3. Hierdie roomys is baie soet (sweet). 

 Bewys hierdie stelling WAAR deur net die bestanddeel neer te 

 skryf wat hierdie roomys soet maak.     (1) 

4. Hoe lank moet jy die roomys die eerste keer in die vrieskas sit? (1) 

5. Wat moet jy met die roomys doen nadat jy dit uit die vrieskas 

 gehaal het?         (1) 

6. Hoekom moet jy die geklitste roomys terugsit in die vrieskas?  (1) 

7. Noem TWEE maniere waarop jy jou roomys kan versier.   (2) 

8. Wat beteken die woord smul in die sin: Jou gaste gaan lekker 

 smul.           (1) 
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