
PSW HUISWERK 

 Doen elke taak op ‘n aparte papier.  Moet nie aan die agterkant van ‘n bladsy skryf 

nie. Ons sal die antwoorde later inplak. ONTHOU om ‘n oop lyn te los na elke 

antwoord. 

 

 

KWARTAAL 2 – TAAK 1:  KYK NA EMOSIES     Datum: ____________________ 

Kyk na die prente op bladsy 50 en beantwoord die volgende vrae: 

1. Wat dink jy sê die onderwyser vir die seun? 

2. Beskryf hoe die seun heel moontlik voel. 

3. Wat het hy verkeerd gedoen? 

4. Dink jy dat die onderwyser en die seun trots voel oor hoe hulle hul emosies hanteer het? 

5. Hoe dink jy het die ander leerders in die klas gevoel?  

 

 

 

KWARTAAL 2 – TAAK 2:  KYK NA EMOSIES             Datum: _______________________ 

Kyk na die prente op bladsy 51 en beantwoord die volgende vrae: 

1. Hoe voel die ma? 

2. Hoe voel die seun? 

3. Wat dink jy sê die ma vir die drywer van die kar? 

4. Hoe voel die drywer? 

5. Wat dink jy het die drywer aan die ma gesê? 

6. Wat sal jy gedoen het indien jy die ma van die dogter was? 

 

 

 

KWARTAAL 2 – TAAK 3:  STORIE – Mark en Thabo  Datum:  ___________________ 

Lees die storie op bladsy 52-53 en beantwoord die volgende vrae: 

1. Noem 4 redes hoekom ons Mark en Thabo as vriende kan sien. 

2. Hoe het Thabo agtergekom dat daar iets fout is met Mark? 

3. Dink jy Thabo kan Mark se probleem oplos? 

4. Hoekom sal jy sê dat dit ‘n goeie ding is om die saak met Thabo te bespreek? 

 



 

KWARTAAL  2 – TAAK 4    GROEPWERK      Datum:  __________________ 

1. Maak ‘n lys van 5 voordele om in ‘n groep te werk. 

2. Maak ‘n lys van 5 nadele om in ‘n groep te werk. 

3. Maak ‘n lys van 5 voordele om alleen te werk. 

4. Maak ‘n lys van 5 nadele om alleen te werk. 

 

 

 

KWARTAAL 2 – TAAK 5   GROEPWERK         Datum:  ___________________ 

Lees die storie op bladsye 58-59 en beantwoord die volgende vrae: 

1. Gee redes hoekom ons Ben as ‘n goeie leier sien. 

2. Gee redes hoekom jy Peter nie as ‘n goeie leier sien nie. 

 

 

KWARTAAL 2 – TAAK 6                        Datum:  ___________________________ 

Motse se storie oor afknouery. 

Lees die storie op bladsy 62-63 en beantwoord die volgende vrae: 

1. Moes Motse se ouers iets gedoen het toe hy hulle van die afknouery vertel het? 

2.  Wie was meneer Nel? 

3. Het Motse die regte ding gedoen deur vir Meneer Nel te vertel van die afknouery? 
Waarom? 

4.  As meneer Nel hom nie geglo het nie, wat kon hy nog gedoen het? 

5.  Wat het jy geleer uit die storie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWARTAAL 2, TAAK 7  BOELIERY  DATUM:__________________________ 

Lees bladsye 60 – 61 aandagtig deur en beantwoord die volgende: 

1. Gee 5 voorbeelde van bullebakkery (boelie). 

2. Daar is verskillende manier om bullies te hanteer.  Voltooi die volgende sinne: 

 

**   _____________________ hulle. 

 

**  _________________  weg. 

 

**  Moenie _______________________ nie. 

 

**  Wees __________________________. 

 

**  _____________________  die situasie. 

 

**  Bly in ‘n ___________________. 

 

**  Moenie wys dat jy _______________________ is nie. 

 

**  Hou ‘n  ___________________. 

 

**  __________________ iemand. 

 

 

 

 


