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Luister en praat 

Stel jouself aan die res van die klas voor. 

Hoe om jouself voor te stel: 

• Maak oogkontak met jou maats. (Dit wys dat jou aandag op hul gevestig is.) 

• Glimlag terwyl jy praat. 

• Gebruik ‘n formele styl of register. 

• Praat interessant en vertel iets snaaks van jouself. 

• Groet die klas. Sê wat jou naam en van is en vertel bietjie meer oor jouself. 

• Hou jou sinne kort. 

Lees die onderstaande twee bekendstellings deur. Gebruik die voorbeelde om ‘n 

bekendstelling oor jouself te skryf en dra dit dan aan die klas voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My naam is Lejane. Ek is dertien jaar 
oud. My skool se naam is Laeskool 
Mooiskool. My gunsteling vak is 
Wiskunde. Ek speel sokker en ek is die 
kaptein van my span. Ek hou daarvan 
om fiets te ry, TV te kyk en na musiek te 
luister. Ek haat slange! 

 

My naam is Jana. Ek is dertien jaar oud. 
Ek is in Laerskool Vorentoe. My 
gunsteling vak is Afrikaans. Ek speel 
netbal en ek is die kapteine van my span. 
Ek hou van swem en perdry. Ek is bang 
vir spinnekoppe en ek hou nie van 
ongeskikte mense nie. 
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Luister na ‘n storie 

Die luisterproses: 

• Lees die vrae saam met jou onderwyser voordat jy na die teks luister. 

• Jou onderwyser gaan moeilike begrippe en onbekende woorde verduidelik.  

• Jou onderwyser gaan die storie twee keer vir jou lees. 

• Neem notas af terwyl jy luister, maar skryf slegs sleutelwoorde neer. 

• Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

1. Waaroor gaan die storie? 

2. Waar speel die storie af? 

3. Wie is die karakters in die storie? 

4. Hoe was die weersomstandighede daardie dag? 

5. Wat beteken dit dat elke mens uniek is? 

6. Wat wil die karakter in die storie die graagste doen? 

7. Wat het die karakter uit sy dagdroom laat wakker skrik? 

8. Wat het die karakter gedoen net voordat hy / sy skool toe is? 

 

Vertel ‘n storie oor 

Vertel die storie van “Wie is ek…”  of enige ander storie terwyl jou maats luister. 

Onthou die volgende as jy ‘n storie oorvertel. 

• Toon (tone):  Moenie net op een noot praat nie. Gebruik jou stem om jou 

maats se aandag te trek. 

• Uitspraak (pronouce): Spreek woorde reg uit sodat jou maats dit kan 

verstaan. 

• Tempo (pace): Praat soms vinniger en soms stadiger. 

• Intonansie (intonation, fluency of voice): Gebruik jou stem om gevoelens 

uit te druk. 
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• Postuur & liggaamstaal (posture): Hoe jy staan wanneer jy die storie 

vertel. 

• Gebare (gestures, hand signs): Hoe jy jou hande gebruik. 

 

Kenmerke van ‘n storie 

• Titel (title): beskryf waaroor die storie gaan. 

• Karakters (charaters):  Mense wat in die storie speel. 

• Agtergrond/ruimte (millieu/setting): Waar die toneel afspeel. 

• Konflik (conflict): Woordewisseling of bakleiery tussen karakters. 

• Tema (theme): Hoofgedagte waaroor storie gaan. 

• Intrige (intigue/plot): Storielyn 

• Verteller (narrator): Persoon wat die storie vertel. 

 

Lees en kyk 

Lees die volgende kortverhaal met begrip. Maak gebruik van verskillende 

leesstrategieë soos vlug- en soeklees om vrae te beantwoord en afleidings en 

gevolgtrekkings te maak. Beantwoord vrae deur na prente te kyk. Onderskei 

tussen feite en opinies. 

Bespreek die betekenis van die volgende woorde in klasverband: 

gretig teleurgesteld verbeelding karring 

bepaal gluur senuweeagtig onderskep 

Charlie en die nuwe ou  

1 Die vier seuns staan voor die 

kennisgewingbord waar die rugbyafrigter 

die name van die nuwe rugbyspan 

opgesit het. Charlie is gretig om sy naam  
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 te sien. Johan en Pieter is in die nuwe rugbyspan. Shaun, die nuwe ou in die 

klas, stoot vir Charlie weg en sê: “Nee Wortelkop, jy is uit, maar ek is in.” 

Charlie is baie teleurgesteld. 

2 Vandat Shaun gekom het, loop dinge skeef. Almal hou van die nuwe seun en 

boon-op hou hy van Anja, Charlie se meisie. Dinge lyk nie reg met Shaun nie. 

Sy oë is rooi en hy kou heeltyd aan sy duimnael. 

3 Juffrou Nel deel die wiskunde-vraestelle uit. Charlie is baie slim en hy doen die 

beste in Wiskunde in die klas. “Hei, Charlie, sit so dat ek kan sien wat jy skryf,” 

fluister Shaun agter hom. Charlie maak of hy hom nie hoor nie. Shaun hou aan 

karring. “Wat gaan daar aan?” vra juffrou Nel. “Shaun, doen jou werk. Charlie, 

kyk vorentoe.” 

4 Almal is so stil soos muise. Charlie loer na Anja. Hulle is al van graad 1 af 

saam in die skool. Sy het blonde hare en sy is ’n baie mooi meisie. 

5 Na die toets gee Shaun vir Charlie ’n briefie.                                                     

Wees gewaarsku pêl. Ons kry jou na skool. 

6 Na skool sien Charlie vir Anja. “Die vraestel was oukei, nê?” sê-vra sy.              

“Ja, e...dit kon erger gewees het” sê hy. Hy is senuweeagtig, want hy sien dat 

Shaun en Johan naderstap. Anja kyk vir Charlie en sê: “Dit lyk my jy is nie lus 

vir chat nie...baai.” Hy draai om en stap weg. 

7 By die rugbyoefening terg Shaun vir 

Charlie. Die seuns oefen teen mekaar. 

Pieter kry die bal en gee dit uit na 

Charlie wat ’n drie druk. Die span 

cheer toe meneer die drie toeken. 

Skielik val iemand op Charlie se rug.  

 

8 Dis Johan. Meneer blaas hard op sy fluitjie en bulder: “Volgende keer jaag ek 

jou af mannetjie. Daai man het lankal die drie gedruk, toe têkkel jy eers. 

9 Charlie weet iets is nie reg nie. Miskien is Shaun jaloers op hom... 

 Aangepas en verwerk uit: Kollig op Afrikaanse Eerste Addisionele Taal: graad 7 
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Beantwoord die vrae: 

1. Lees die titel. Waaroor, dink jy, gaan die storie? 

2. Wie is die hoofkarakters in die storie? 

 A. meisies en seuns by die skool 

 B. seuns wat rugby speel 

 C. Charlie en die nuwe seun 

 D. ’n klomp maats 

3. Wat is die agtergrond van die storie? 

 A. die skoolkoshuis 

 B. ’n maat se huis 

 C. die skoolhoof se kantoor 

 D. die skool 

4. Noem een van die vroulike karakters. 

5. Watter kleur is Charlie se hare? Hoe weet jy dit? 

6. Beksryf vir Shaun. Dink aan die volgende: 

 6.1 Hoe lyk hy? 

 6.2 Wat dink die ander van hom? 

 6.3 Wat doen hy? 

7. Wie vertel die storie? 

8. Wat voel jy as jy die storie lees? spanning tussen die seuns / harmonie en 

vrede 

9. Wat gebeur nadat Charlie die drie gedruk het? 
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Skryf en aanbied 

Skryf ’n verhalende paragraaf 

Kenmerke van ’n verhalende paragraaf 

• bevat ’n kersin 

• bestaan uit hoof- en ondersteunende gedagtes (idees) 

• bevat voegwoorde soos en, maar, omdat 

• vertel wat gebeur het 

• skryf in die verlede tyd. 

Lees die voorbeeld van ’n verhalende paragraaf. 

Op pad skool toe het ons eendag ’n padda gesien. Ons het hom gevang en in my 

sakdoek toegedraai. Ons het besluit om dit in Juffrou Mahoko se laai te sit. Ons 

kon nie wag om te sien wat gebeur nie, maar toe die deur oopgaan, was dit mnr. 

Botha wat ingestap het. Hy het die laai oopgemaak en die padda het uitgespring 

en amper op sy das beland. Mnr. Botha se gesig het bloedrooi geword en hy het 

bulderend gevra wie dit gedoen het. Ons het vir mekaar gekyk en geweet dat daar 

groot moeilikheid is. 
 

 

Skryf nou jou eie verhalende paragraaf.  

• Volg die skryfproses (maak ‘n kopkaart om jou storie te beplan, skryf ‘n 

eerste weergawe en skryf daarna jou finale paragraaf) 

• Sorg dat jou paragraaf al die kenmerke van ‘n verhalende paragraaf bevat. 

• Jou paragraaf moet 7 – 9 sinne hê. 

• Skryf oor een van die volgende onderwerpe:  

o Die dag toe ek my arm gebreek het 

o Die dag toe ek my boek by die huis vergeet het 
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Taalstukture & -konvensies 

Punktuasie & leestekens 

Hoofletters • Gebruik aan die begin van ‘n sin. 

• Name van persone, dorpe, 

vanne. 

Die Oosthuizen’s van 
Gauteng het saam met hul 
huis in ‘n sinkgat verdwyn. 

D  O  G 
Punt • Aan die einde van ‘n sin. 

• By afkortings. 
‘n Aardbewing klink soos 
perde wat op ‘n teerpad 
hardloop. 

mnr. 

. 
Komma •Tussen selfstandige naamwoorde 

 
•Tussen werkwoorde 

Ek is bang vir aarbewings, 
oorstromings en brande. 

Tydens ‘n brand mag jy nie 
hardloop, stamp of gil nie. 

, 
Vraagteken •Wanneer ‘n vraag gevra word. Waar was jy toe die brand 

uitgebreek het? 

? 
Uitroepteken • Wanneer iets uitgeroep word Pasop! Die vuur is gevaarlik. 

! 

Dubbelpunt 
• By die direkte rede 
• Wanneer jy ‘n lys van goed wil 

opnoem. 

Juffrou Nel vra: “Wat gaan 
daar aan?” 

Ek hou van: wiskunde, sokker 
en fietsry. 

: 

Aanhalings- 
tekens • By die direkte rede 

Juffrou Nel vra: “Wat gaan 
daar aan?” 
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“ ” 

 

Vul die regte leestekens  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ek wil by my ouma-hulle gaan kuier maar my suster wil by die huis bly 

ons moet vir pa ’n kaartjie maak vir vadersdag 

ma wat eet ons vir aandete 

susan sê erika het nie haar huiswerk gedoen nie juffrou 

nicholas jy behoort jou te skaam 

ek het nou genoeg gehad skree die kwaai juffrou 

ek wil my ma bederf met ’n geskenkbewys van woolworths 

dokter de wet vra waar is mnr johan van der merwe se verslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinkers en medeklinkers 
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Woorde bestaan uit klinkers (vowels) en medeklinkers (consonants).                   

Klinkers gee aan elke woord klank en vorm en is dus die kern (centre) van die 

lettergreep. 

Die alfabet bestaan uit 26 letters.  

1. Skryf al die klinkers  neer. 

2. Skryf al die medeklinkers neer. Moenie die letter y neerskryf nie.  

Die klinkers vorm lang klanke. Leer die rympie om jou te help om die lang klanke 

te onthou.  

ee   oe   ie   uu   oo   eu   ie   aa 

 

 

Skeel boer Piet gluur boos deur die 

draad. 

 

 

 

 

 

 

 

Die klinkers vorm diftonge. 

ai baie ôi nôi 

aai slaai ooi rooi 

ei (y) myn en brei oei bloei 

eeu leeu ou koud 

oi toiings ui huis 

• Klinkers en medeklinkers vorm woorde. 

• Woorde kan in lettergrepe opgedeel word. 

OOP LETTERGREPE              eindig op ‘n klinker. 

 

 



Afrikaans EAT Graad 7: Kwartaal 1 week 1 & 2:  Leerders                                                                           11 
 

 

TOE LETTERGREPE              eindig op ‘n medeklinker. 

 

bv. ek/sa/men    ek – toe   sa – oop   men – toe  

Deel die volgende woorde in lettergrepe en sê of die lettergreep oop of toe is. 

1. karakter 

2. wiskunde 

3. vorentoe 

4. meneer 

5. volgende 

 

Ons verdubbel die klinkers wanneer  

ons die klinker KORT wil uitspreek. 

Ons hou die klinkers enkel as ons ‘n 

LANG klinker wil uitspreek. 

Ek doen my somme in die 

wiskundeklas. 

My ma moet die some van my rokke 

uithaal, want dit is te kort. 

As mense oorlog maak, gooi hulle 

bomme. 
Bome word gebruik om papier en 

meubels mee te maak. 

Die Skotte bly in Skotland. Hy skiet skote met sy geweer. 

Ons gebruik slotte om deure te sluit. Die water spoel slote in die grond. 

Manlike skape word ramme genoem. Ons hang foto’s in rame teen die muur. 

 

 

 

Afkortings, verkortings en akronieme 
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‘n Afkorting is ‘n verkorte skryfwyse van ‘n woord of ‘n woordgroep om tyd en 

ruimte te spaar. bv. is die afkorting vir byvoorbeeld 

 

By ‘n verkorting is ‘n word net die eerste deel van die woord geskryf. aardr. is die 

verkorting vir aardrykskunde. 

 

'n Akroniem is 'n tipe afkorting wat as 'n woord uitgespreek kan word. Daar is 

twee soorte akronieme: 

• Letternaamwoorde: die name van die letters word gebruik om die woord uit 

te spreek. Byvoorbeeld: MIV word uitgespreek as em ie vee 

• Letterklankwoorde: die akroniem word soos enige gewone woord 

uitgespreek. Byvoorbeeld: vigs (verworwe immuniteitsgebreksindroom) 

 

Leer die volgende: 
BTW belasting op toegevoegde waarde 

Ma. Maandag 

Di. Dinsdag 

Wo. Woensdag 

Do. Donderdag 

Vr. Vrydag 

Sa. Saterdag 

So. Sondag / Sotho 

Eskom Elektrisiteitsvoorsieningskommissie 

mnr. meneer 

TV televisie 

i.p.v. in plaas van 

SAPD Suid-Afrikaanse Polisiediens 

s.nw. selfstandige naamwoord 

b.nw. byvoeglike naamwoord 
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