
Tema 3: Landbou: gewasse en vee 

Vroeë boere het hulle in klein dorpies gevestig, gewasse geplant en met vee geboer.  

Dit was die vroue se werk om op die _____________ te werk en na die gesaaides om te 
sien.  

Wanneer grond nie meer vrugbaar was nie en boere nie meer genoeg kos vir hulself en hul 

vee kon kweek nie, het hulle _______________ en ‘n ander dorpie aangelê 

Die ligging van ‘n dorpie is gekies volgens die ____________ en die _________. 

Die temperatuur en _____________ moes net reg wees vir die gewasse om te groei.  

____________ en ________ was die vernaamste gewasse wat Afrika-boere gesaai het.  
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