
 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal graad 7 

Onderwysergids: Kwartaal 1 
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Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë 
Luister met begrip: 
• Verduidelik die luisterproses. 

• Maak aantekeninge. 

• Beantwoord vrae. 

Groep-/paneelbespreking: 
• Bespreek spesifieke idees in ‘n kortverhaal. 

• Neem ’n standpunt oor idees in en verwys na die teks ter ondersteuning van die standpunt. 

• Bring inhoud in verband met eie ervaring. 

 

Luisterteks 

Die hond en die been 

Op ‘n goeie dag sluip ‘n hond by ‘n slaghuis in en gaps ‘n vet, geurige been. Terwyl hy hom uit die voete 

maak, gewaar die slagter hom. “Kom terug, jou niksnuts,” skree hy. “Kom terug!” 

Die hond maak spore toe hy die slagter se kwaai stem hoor. So vinnig as sy bene hom kan dra, hardloop hy 

by die dorpie uit en kies koers die vlaktes in. Hy hardloop so vinnig dat hy gou moeg word. “Dit help nie,” hyg 

hy toe hy by ‘n burg wat oor ‘n stroompie water gebou is kom. “Ek moet eenvoudig rus.” Uitasem stap hy 

stadig oor die brug. 

“Die water lyk darem verfrissend,” dink hy terwyl hy na die water kyk. “Dis presies wat ‘n warm, dors hond 

nodig het.” Toe, skielik, rek sy oë van verbasing. “Ongelooflik! Daar’s ‘n lelike dierasie daar onder – en in sy 

bek het hy ‘n been wat nog groter is as myne!” 

Hy knor kwaai. “Na alles wat ek deurgemaak het, verdien ek die grootste been. En ek gaan dit kry ook.” 

Dreigend maak hy sy bek oop om te blaf – en toe hoor hy ‘n geplons. Die been het uit sy bek in die water 

geval. 

Die water word kalm. Toe sien die dom hond dat die hond in die stroom ook sy been verloor het. Toe eers 

besef hy wat gebeur het. “Ag nee!” huil hy. “Ek het na my weerkaatsing in die water gekyk. Hoe kon ek so 

dom gewees het – en so gulsig. Nou’t ek glad nie ‘n been nie!” 

 Uit: Storieman 
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Memorandum:  

1. Hy het ‘n been gesteel, hy het weggehardloop, hy het vir die ander hond geblaf, hy wou die grootste 
been gehad het, hy was gulsig. 

2. Nee, want ‘n mens dink nie dat jy beter as ander mense is nie. (Aanvaar enige korrekte antwoord binne 
konteks) 

3. Leerders se eie antwoorde. 

4. Moenie gulsig wees nie. 

 

Lees & kyk 

Literêre teks: kortverhale 
• 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. 

• Soeklees. 

• Aandagtige lees. 

• Onderskei tussen feit en mening. 

• Afleiding van die betekenis van onbekende woorde deur woordaanpakvaardighede. 

 

Memorandum: Begripstoets 

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

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

3. steenbokkie 

4. Hy was moeg, omdat hy die meisie bedags oral gevolg het en nie geslaap het nie.  

5. Hy het nie gedroom dat hy die son laat opkom nie. Hy het van die meisie gedroom.  

6. Hy het die ander mense in die dorp geleer hoe om die son te laat opkom.  

7.1 Daar was ‘n ou man wat die hele nag moes wakker bly om die son te laat opkom. 
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7.2 Die ou man keer die seun om die son te laat opkom. 

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

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

8. ‘n klein dorpie 

9. Die seun 

10. Hy het wit hare en ‘n krom rug gehad. Hy was oud en sy vel was vol plooie.  (Aanvaar enige beskrywing binne 

die konteks) 

11. Nee, want die son kom op en gaan onder omdat die aarde draai.  

12. Leerders se eie antwoorde. 

 

Memorandum: Gedig 

1. drake 

2. Die juffrou wat met ‘n kwaai stem op hom geskree het. 

3. In die klaskamer 

4. humoristies 

5. drie 

6. vier 

7.1 swaard 

7.2 gevind 

7. 3 Ben 

8 veg hy soos ‘n dapper man en reuse so hoog soos ‘n muur gou-gou vlug hulle soos die wind, want die woord 

“soos” kom daarin voor. 

9. teen drake met tonge van vuur                                                                                                                                    

Gou-gou vlug hul soos die wind                                                                                                                                  

maar sy swaard het een se hart gevind  

10. Figuurlik, want hy het dit gedroom.  

11. Leerders se eie antwoorde. 

 

Skryf en aanbied 

Skryf ’n beskrywende opstel: 
Konvensies van ’n paragraaf: 
• Onderwerpsin van die paragraaf. 

• Kern en ondersteunende gedagtes. 

• Logiese opeenvolging van paragrawe. 

• Gebruik van voegwoorde vir samehang. 

• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, 

-lengtes en –strukture. 

 
Fokus op die skryfproses: 
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• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep.  

 

Skryf ‘n beskrywende opstel 

Verduidelik wat die kenmerke van ‘n beskrywende opstel is Gee leiding en woordeskat met die skryf van die 
beskrywende opstel. 

  

Woordeskat 

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

verstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


