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Lees die verslag aan die leerders voor en laat hulle die opdrag voltooi. 

Ons besoek Kaapstad 

Ons besoek Kaapstad. Ons gaan eerste Tafelberg besoek. Ons ry hoog teen die berg op met die 
kabelkarretjie.  

 As die wind waai, kan die kabelkarretjie nie opgaan nie.  Dan kan ons die inkopiesentrum besoek.  
Dit is teenaan die see gebou.  Daar kan jy lekker rondloop in al die winkels en iets by die restaurant 
eet. Jy kan selfs met ‘n boot op die see uitgaan. 

 Vanaf die inkopiesentrum kan ons Robbeneiland per boot besoek.  Nelson Mandela was in die 
tronk op Robbeneiland gevange gehou. 

 

1. Kaapstad  Tafelberg Kabelkarretjie wind waai inkopiesentrum 
Robbeneiland 

(6) 

2. A. geen   (1) 

3. D. boot  (1) 

4. B. Nelson Mandela  (1) 

5. Ja, want ek was nog nooit in Kaapstad nie. Nee, dit is te ver en dit sal baie geld kos. 
(Aanvaar enige relevante antwoord.) 

(1) 

Totaal:  10 

 

 

Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na inligtingsteks, soos 'n feitelike hervertelling / beskrywing  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Beantwoord vrae  

• Identifiseer en lewer kommentaar op die hoofgedagte en spesifieke besonderhede  

• Deel idees en spreek menings uit  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

 

Luister na 'n beskrywing van plekke / plante / diere / voorwerpe  

• Identifiseer plekke korrek  

• Gebruik woorde wat die plek korrek beskryf  

• Gebruik 'n paar nuwe woorde  

• Gebruik byvoeglike naamwoorde  
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Leesbegrip: lees 'n toneelstuk  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Pre-lees: voorspelling volgens titel  

• Gebruik leesstrategieë  

• Identifiseer die storielyn  

• Bespreek karakters en agtergrond  

• Druk gevoelens uit wat deur die teks gestimuleer is  

• Bespreek kenmerke van die teks, veral punktuasie en formaat  

• Voer die toneelstuk of 'n kort gedeelte daarvan op  

 

Besin oor tekste wat selfstandig / in pare gelees is  

• Gee 'n kort, mondelinge resensie gebaseer op 'n toepaslike raam  

  

 

Leesbegrip: Tyd is geld 
Gebruik die memorandum om die begripstoets na te sien 
Moontlike antwoorde 
1. Blommeverkoopster en sakeman (2) 

2. B. In die straat   (1) 

3. C. Winkels en mense (1) 

4. Rose  lelies (2) 

5. A. Hy het baie werk.  (1) 

6. D. Om iets aan iemand  te probeer verkoop.  (1) 

7. kantoorwerk   (2) 

8. B. ongeskik (1) 

9. hartseer / kwaad  (Aanvaar relevante antwoord) (1) 

10. C. beleefd  (1) 

11. Ja,  ongeskik  (2) 

12. A. Sonder kleur  (1) 

13. kleurvol / baie kleure /mooi  (1) 

14. blomme / plante  (1) 

15. Die blommeverkoopster, want sy lewe nie net vir geld nie / sy is nie onbeskof nie / 

mense hou van haar.  
 

(1) 

16. Blommeverkoopster, want dit is belangrik dat mens goeie maniere moet hê. 

(Aanvaar relevante antwoord) 
 

(1) 

  [20] 
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Rolspel 

Bespreek ‘n rolspel en dialoog met leerders.  Bespreek toneel tussen blommeverkoopster en 
sakeman.  Laat ‘n paar kinders die rolspel voor die klas doen. 

 
Rubriek vir mondeling: Rolspel 

Kriteria 1 2 3 4 5 

Agtergrond pas by inhoud.  Inhoud is van pas en bly by die onderwerp.      

Rolspel is oortuigend. Natuurlike gebare en lyftaal en gesigsuitdrukkings. Elke 

karakter kry 5 spreekbeurte. Die rolspel is in ‘n dialoogvorm tussen die twee 

karakter. 

     

Stemtoonpas by inhoud en spreker is duidelik hoorbaar.  Handhaaf oogkontak 

met gehoor. 

     

Taalgebruik en woordeskat, gepaste styl om gehoor se aandag met oortuiging 

te behou.  

     

 

Totaal:   20 ÷ 2 = 10 

 

Skryf en aanbied 

Skryf 'n dialoog  

• Kies toepaslike karakters  

• Organiseer die gesprek logies  

• Gebruik die raam korrek  

• Gebruik die direkte rede gepas  

• Gebruik 'n uitgebreide woordeskat  

• Gebruik gepaste grammatika, spelling, punktuasie en spasiëring  

 

Skryf 'n eenvoudige boekresensie, gebruik 'n raam  

• Kies toepaslike inhoud  

• Gee eie mening  

 

 

Skryf ‘n dialoog 

Verduidelik aan leerders wat ‘n dialoog is en verduidelik hoe om die raamwerk te gebruik. 
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Lees ‘n boek aan die leerders voor.  Laat hulle die raamwerk gebruik om die boekrensie te 
voltooi. 
Kriteria vir die nasien van ‘n boekresensie 

Titel  

Skrywer  

Prys  

Teikengroep  

Uitgewer  

Naam van hoofkarakter  rede 

Twee ander karakters 

Beskywing van storie 

Totaal:  10 

Rubriek:  Dialoog 

Ass. Kriteria Onvoldoende Gemiddeld Goed Uitstekend 

 1 punt 2 punte 3 punte 4 -5 punte 

Inhoud 

(5 punte ) 

Onvermoë om ǹ 
samehangende 
dialoog te skryf. 

Gebruik nie korrekte 
formaat. 

Uitdrukkingsvermoë 
is swak, teks 
moeilik 
verstaanbaar. 

Poog om ǹ 
dialoog te skryf 
maar is 
gedeeltelik 
suksesvol. 

Gebruik nie die 
korrekte formaat 
nie. Teks is 
redelik 
verstaanbaar. 

Skryf ǹ goeie 
samehangende 
dialoog. 

Teks is 
verstaanbaar. 

Skryf ǹ 
lewendige, wel 
deurdagte 
dialoog. 

Formaat is 
foutloos en wel 
deurdag. 

 1 punt 2 punte 3 punte 4 -5 punte 

Styl 

(5 punte ) 

Styl nie geskik vir 
die taak nie. 

Swak respons 
gelewer. 

Skryfwerk is 
ongedissiplineerd, 
swak georganiseer, 
baie foute sigbaar 
en moeilik om te 
interpreteer. 

Styl is redelik 
geskik vir die 
taak. 

Skryfwerk is nie 
gekontroleer nie. 

Styl word nie deur 
die hele skryfstuk 
gehandhaaf nie. 
Skryfstuk word 
gekenmerk deur 
styl en 
grammatika 

Styl is deurlopend 
konstant en geskik 
vir opdrag. 
Skryfstuk is goed 
gekonstrueer. 

Styl van skryfstuk 
is gesofistikeerd 
en fokus op die 
gehoor en doel. 

Bewys word 
gelewer van ǹ 
individuele en 
oorspronklike 
skryfstuk. 

Skryfstuk is wel 
deurdag en 
grammatikaal 
uitstekend. 

 

 
Totaal:  10 x 2 = 20 
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Memorandum:  Taalstruktuur en -konvensies 
1. groen vingers  blou Maandag nonsens kon aanvang 

(Aanvaar dit korrek as leerder die hele sin waarin die figuurlike taalgebruik voorkom, 

onderstreep) 

 

 

 

(3) 

2. Figuurlik, want ‘n buffel is ‘n dier / ‘n mens kan nie regtig ‘n buffel wees nie / dit 

beteken die man is ongeskik.  

 

(1) 

3.1 Die blomme word deur die blommeverkoopster verkoop.  (1) 

3.2 Die werk word deur die sakeman gedoen. (1) 

3.3 Die blomme word die die man gekoop. (1) 

3.4 Die bome word deur die vrou geplant. (1) 

3.5 ‘n Brief word deur haar geskryf.  (1) 

3.6 Die vrou word deur hom sleggesê.  (1) 

4.1 Die man sê:   "Ek wil nie blomme koop nie."  (2) 

4.2 Die sê:  "Ek hou baie van die natuur."  (2) 

5. B. Ontkenning (1) 

6.1 vraagsin (1) 

6.2 bevelsin (1) 

6.3 stelsin (1) 

6.4 uitroepsin (1) 

6.5 stelsin (1) 

Totaal:  20 
 

 

 


