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Luister vir begrip 

Jou onderwyser gaan vir jou ‘n storie lees. Luister goed na die storie en bespreek 

die vrae mondeliks in klasverband. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Noem drie groot foute wat die hond in die storie gemaak het. 

Is dit reg om vir iets of iemand “dom” te noem? Gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 

Was jy al ooit jaloers op iets wat iemand gehad het? Vertel vir jou klasmaats 

daarvan. 

Wat is die les wat ons uit hierdie storie leer? 

 

Lees & kyk 

Die slim plan wat die son laat opkom 

Lank gelede was daar ‘n ou man wat die hele 

nag moes wakker bly, omdat hy die son moes 

laat opkom. Hy moes elke nag in die middel 

van sy hut sit, albei sy hande opsteek en 

aanmekaar sê: “Op, son, op.” Dit het altyd 

gewerk. Die ou man het met die jare al hoe 
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ouer geword, sy rug krommer en krommer en sy hare witter en witter. Die mense 

het gesê hy kan nie meer baie lank lewe nie. Wat gaan gebeur as dit vir ewig nag 

bly? Ons sal nie meer kan sien om te werk te kan doen nie. 

Toe sê ‘n ander slim man: “Kom ons neem ‘n jong seun na die ou man. ‘n Sterk 

seun wat nog lank sal lewe. 

Hulle kies toe ‘n seun en vat hom na die ou man toe. “Leer asseblief dié seun wat 

hy moet doen om die son te laat opkom. Dan sal ons almal rustig kan slaap en 

mooi drome in die nag droom. 

Die seun leer vining en na ‘n rukkie neem hy die ou man se werk oor. Nie lank 

daarna nie is die ou man een nag dood. 

Eendag, toe die seun reeds op sy bed lê, sien hy ‘n mooi jong meisie verbystap. 

Sy stap so fyn soos ‘n steenbokkie. Hy is dadelik verlief op haar. Bedags as hy 

moet slaap volg hy haar oral waar sy gaan. Hy moet dan die hele nag wakker bly 

om die son te laat opkom. Een nag raak hy aan die slaap. Hy droom hy laat die 

son in lug opspring. 

Vroeg die volgende oggend kry die mense hom vas aan die slaap. Hulle skud hom 

wakker, maar hy wys vir hulle die son wat aan die opkom is. 

“Ek hoef nie die hele nag wakker te bly nie,” sê hy. “Ek moet maar net droom die 

son kom op en dan kom die son op.” 

Die mense is baie bly. Hulle hoef nou nie meer bang te wees dat die son nooit 

weer gaan opkom nie. Die seun kan maar net daarvan droom en die son sal 

opkom. 

Een nag droom die seun glad nie van die son nie. Hy droom van die meisie. Hy 

droom dat hy vir haar ‘n huis bou en sy maak mooi gordyne vir die huis. Toe hy 

wakker word is hy bang dat die son nooit weer gaan opkom nie. Hy spring  

verskrik op en hardloop buite toe. Hy sien toe dat die lug reeds ‘n pienk skynsels 

het en hy weet dat die son gaan opkom. 
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Die seun het geweet dat hy die son kan laat opkom, maak nie saak wat hy doen 

nie. Hy vertel dit toe vir die ander mense en hulle sê: “Ons moet net nie dat die 

seun iets oorkom nie!” 

Die seun dink toe aan ‘n plan. Dit is te gevaarlik as net een mens die son kan laat 

opkom. Al die mense moet saam help om dit te laat gebeur. 

Een nag gaan sit die seun in die middel van die dorp plat op die grond. Hy roep al 

die mense om by hom te kom sit. Hy laat hulle almal sê: “Op son, op,” die hele nag 

lank, en ja waarlik, die volgende môre kom die son op.  

Die tweede nag gaan lê hy plat op die grond en die mense lê saam met hom daar. 

Hy sê toe oor en oor vir hulle dat hulle moet droom dat die son opkom, totdat hulle 

aan die slaap raak – en die son het opgekom. 

Die derde nag kan almal maar net slaap en oor enigeiets droom, en ja waarlik, die 

son kom op. 

Van daardie nag af tot vannag toe kan al die mense sommer maar net gaan slaap 

en die son sal opkom. 

 

Bespreek in klasverband hoe die son regtig opkom. 

 

Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

1. Hoe het die ou man die son laat opkom? 

 A. Hy het gedroom dat die son opkom. 

 B. Hy het elke nag gesê: “Op son, op.” 

 C. Hy het gedroom dat die son nie gaan opkom nie. 

 D. Hy het van ‘n meisie gedroom. 
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2. Waarom het die mense die jong seun na die ou man geneem? 

 A. Om hom te leer hoe om van die son te droom. 

 B. Om hom te leer hoe om die hele nag wakker te bly. 

 C. Om hom te leer om die son te laat opkom. 

 D. Om hom te leer om ‘n huis te bou. 

3. Met watter dier vergelyk die seun die meisie? 

4. Waarom het die seun een nag aan die slaap geraak? 

5. Waarom het die seun een oggend gedink dat die son nie gaan opkom nie? 

6. Watter plan het die seun gemaak om seker te maak dat die son elke oggend 

sal opkom? 

7. Die volgende sinne is almal onwaar. Skryf die sinne oor en verander een 

woord in elke sin om die sinne waar te maak. 

 7.1 Daar was ‘n ou man wat die hele dag moes wakker bly om die son te 

laat opkom. 

 7.2 Die ou man keer die seun om die son te laat opkom. 

 7.3 Snags as die seun moet slaap, volg hy die meisie oral. 

 7.4 Almal kan net slaap en oor enigiets droom en die maan sal opkom. 

8. Wat is die agtergrond van die storie? 

9. Wie is die hoofkarakter in die storie? 

10. Gee ‘n beskrywing van hoe jy dink die ou man gelyk het. 

11. Dink jy dat die ou man en die seun regtig die son kon laat opkom? Gee ‘n 

rede vir jou antwoord. 

12. Sal jy bly wees as die son een oggend nie opkom nie? Gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 
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Lees die gedig en beantwoord die vrae: 

Dagdroom 

Met net sy harde baard                           
en ‘n lang skerp swaard                          

veg hy soos ‘n dapper man                     

met ‘n baie slim plan                                 

teen drake met tonge van vuur               

en reuse so hoog soos ‘n muur.               

Gou-gou vlug hul soos die wind,              

maar sy swaard het een se hart gevind.     

Dié skreeu met ‘n vreeslike geluid         

wat byna sy ore laat tuit.                         

Dis toe maar net juffrou se kwaai stem:    

“Sit jy al weer en droom ou Ben!” 

 

baard - beard swaard - sword drake - dragons tonge - tongues vreelike - terrible 

N.S.C. Schoeman 

 

1. Waarmee veg die seun in die gedig? 

2. Wat was die vreeslike geluid wat sy ore laat tuit het? 

3. Waar speel die gedig af? 

4. Watter gevoel skep die gedig by jou? (woede / hartseer / humoristies / 

bang) 

5. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? 

6. Hoeveel versreëls is in ‘n stofe? 

7. Watter woorde rym met die volgende woorde? 
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 7.1 Baard 

 7.2 wind 

 7.3 stem 

8. Skryf 3 vergelykings neer wat in die gedig voorkom. Waarom is dit 

vergelykings? 

9. Skryf ‘n voorbeeld van alliterasie uit die gedig neer. 

10. Het Ben letterlik of figuurlik met die drake baklei? Motiveer jou antwoord. 

11. Het jy van die gedig gehou? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

 

Skryf & aanbied: Beskrywende opstel 

Dink aan die draak wat die Ben in sy dagdroom gesien het.  As jy moet raai, wat 
sal jy oor die volgende sê? Jou opstel moet 130 – 150 ( 3 – 5 paragrawe) wees. 
Hou die volgende ingedagte wanneer jy jou opstel skryf:  

• Beskryf iemand/iets om die leser toe te laat om die onderwerp intens te 
ervaar. 

• Skep ’n prentjie in woorde sodat die leser hom kan verbeel hoe die 
persoon/dier of plek lyk 

• Gebruik beelde van sig, klank,                                                             
gehoor, smaak en aanraking.                                                                           
Probeer al jou sintuie gebruik. 

• Gebruik beeldspraak/stylfigure. 

• Hoe groot is die draak? 

• Watter kleur/e is die draak? 

• Watter kleur oë het die draak?     

• Wat kan jy sê oor sy lyf (pote,  

stert, nek, tande, ens.)? 

• Is die draak kwaai of vriendelik?  

Waarom sê jy so?  
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