
 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal  

Onderwysersgids: Graad 7 

Kwartaal 1:  Week 5 & 6 
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Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë 
Gesprek oor drama: 
• Neem deel aan informele gesprekke oor eenvoudige onderwerpe. 

• Gebruik korrekte register. 

• Handhaaf die gesprek. 

• Identifiseer kern en ondersteunende gedagtes. 

• Maak aantekeninge. 

• Beantwoord vrae. 

Gebruik onvolledige dialoë vir 
leerders. 
Dialoog: 
• Neem deel aan ’n dialoog. 

• Gebruik gepaste taal. 

• Reageer gepas. 

• Pas gesprekskonvensies bv. beurtneming, toe. 

• Gebruik gepaste liggaamstaal. 

 

Luisterteks 

Verduidelik kenmerke van ‘n drama. Lei bespreking oor die prent. Leerders kan die drama as ‘n groepaktiwiteit in 

klasverband saam met die onderwyser doen. 

 

Lees & kyk 

Literêre teks drama (een-bedryf/eenakter) 
• Belangrikste kenmerke van ’n literêre teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en 

tema. 

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, 

kontrasteer, evalueer). 

Poësie 
Belangrikste kenmerke van ’n gedig: 

• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme; 

• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie; 

• figuurlike betekenis; 

• atmosfeer; 

• tema en boodskap. 

Lees en kyk vir begrip (strategieë): 
• Vluglees en soeklees. 

• Aandagtige lees: 
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-- voorspelling; 

-- afleiding van betekenis van onbekende woorde deur die gebruik van woordaanpakvaardighede. 

• Kritiese taalbewustheid. 

 

Lees & kyk 

Bespreek die kenmerke van ‘n drama. Lees drama en leerders beantwoord vrae skriftelik. 

 

Memorandum: Begripstoets 

1. ‘n Vader,  ‘n moeder en ‘n seun 

2. In die gesin se TV kamer / sitkamer.  

3. Sy is ‘n saggeaarde liefdevolle ma wat lief is vir haar gesin en hulle versorg.  

4. C. ondeund 

5. B. Omdat Hennie se huiswerk nie gedoen is nie.  

6. Ja, want die vertel die dele van die storie wat nie deur die karakters voorgestel is nie.  

 

Memorandum: Gedig 

1. ‘n resies 

2. ‘n Skilpad en ‘n hasie 

3. Olifant, krimpvarkie, tier, leeu, bobbejaan (Enige twee) 

4. ses 

5. vier 

6. kompeteer, neer 

7. Waar, want die woord “soos” kom daarin voor.  

  

Taalstruktuur- en konvensies 

Werkwoord 

Verduidelik wat ‘n selfstandige werkwoord is. Leerders leer die veranderinge van die werkwoord vanaf die teenwoordige 

tyd  die verlede en die toekomende tyd. Doen die oefening oor tydsvorme skriftelik in werboeke. 

 

Memorandum: Tydsvorme 

1. Verlede tyd:           
Toekomende tyd: 

Ek was in graad 7.                                                                                                                      
Ek sal in graad 7 wees. 

2. Verlede tyd:           
Toekomende tyd: 

Hy het ‘n dialoog geskryf.                                                                                                            
Hy sal ‘n dialoog skryf. 

3. Teenwoordige tyd:           
Toekomende tyd: 

Daar is koeldrank in die yskas.                                                                                                  
Daar sal koeldrank in die yskas wees. 
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4. Teenwoordige tyd:           
Verlede tyd: 

Hy hardloop vinnig.                                                                                                                      
Hy het vinnig gehardloop. 

5. Teenwoordige tyd:           
Toekomende tyd: 

Hennie skryf nie sy opstel nie.                                                                                                     
Hennie sal nie sy opstel skryf nie. 

6. Verlede tyd:           
Toekomende tyd: 

Ek het onthou om my huiswerk te doen.                                                                                     
Ek sal onthou om my huiswerk te doen. 

7. Teenwoordige tyd:           
Verlede tyd: 

Hy belowe om elke dag sy huiswerk te doen.                                                                            
Hy het belowe om elke dag sy huiswerk te doen. 

8. Teenwoordige tyd:           
Toekomende tyd: 

Die dief erken dat hy gesteel het.                                                                                                
Die dief sal erken dat hy gesteel het. 

9. Teenwoordige tyd:           
Verlede tyd: 

Die misdadigers ontvoer die meisie.                                                                                           
Die misdadigers het die meisie ontvoer. 

10. Verlede tyd:           
Toekomende tyd: 

Ek het die moeilike som verstaan.                                                                                               
Ek sal die moeilike som verstaan. 

 

Woordeskat 

Verduidelik die woordeskat: Beter kommunikasie aan leerders. Sorg dat hulle die korrekte uitspraak van die woorde 

verstaan. 

 


