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Luister en praat 

Voor jy luister: 

• Kyk na die prente en voorspel waaroor die teks gaan. 

• Bespreek onbekende woorde. 

• Lees die vrae saam met jou onderwyser deur en maak seker dat jy elke 

vraag goed verstaan. 

Tydens luister: 

• Hou jou werkboek byderhand en maak notas (skryf dinge neer wat moontlik 

gevra kan word). 

Nadat jy geluister het: 

• Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 
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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. Wie is die twee hoofkarakters in die storie? 

2. Hoe het Susan agtergekom dat daar fout is met Ans? Noem drie dinge. 

3. Waarom dink Susan se ma dat sy die reg het om te weet wat fout is met 

Ans? 

4. Hoe het Susan probeer uitvind wat fout was met Ans? 

5. Waarom, dink jy, het Ans nie vir Susan vertel wat fout was met haar nie? 

6. Wat beteken dit om “binne jou vermoëns te leef”? 

7. Wat se werk het Susan se pa gedoen? 

8. Beskryf Susan se ma se karakter. 

9. Beskryf Susan se pa se karakter. 

10. Watter les het jy uit die storie geleer? 

 

Vertel ‘n storie  

Vertel ‘n storie wat ‘n lewenles oordra. 

Kies jou eie storie en vertel dit aan die klas. Jou storie moet ‘n inleiding hê wat 

dadelik die gehoor se aandag sal trek. Gebruik ‘n treffende slot. Onthou die 

volgende as jy ‘n storie vertel: 
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• 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. 

• 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 (intrigue/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.  

Bespreek die betekenis van die volgende woorde in klasverband: 

nare gemene inwoners skroeiende 

skaduwee munte eienaar snuiter 
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Daar was eenmaal 'n baie ryk man. Ongelukkig was hy 'n nare en gemene man. Hy 

was so naar en gemeen dat al die inwoners van die dorpie bang was vir hom.  

Niemand het dit naby sy huis gewaag of met hom gepraat nie. Een skroeiende, warm 

dag het die man in die skaduwee van 'n boom buite sy huis aan die slaap geraak. 

Toe hy wakker word, vind hy 'n jongman langs hom wat ook in die skaduwee sit. 

Ryk man: Wat soek jy hier? Gaan weg, dis 

my skaduwee!                               

Jongman: Dit kan nie jou skaduwee wees 

nie. Die boom behoort aan die 

gemeenskap.                                                                                                            

Ryk man: Huh!  Dié boom en sy skaduwee 

behoort aan my!                             

Jongman: Dan meneer, wil ek graag die 

skaduwee van jou boom koop.                                

Ryk man: Jy kan die skaduwee koop vir 

vyf goue munte.                            

Jongman:    Hier meneer, neem die goud. 

Baie dankie meneer. Nou is ek die eienaar 

van die skaduwee. 

 

Die nare en gemene man het die goud in sy sak gesit, onderlangs gelag en terug na 

sy huis gestap. 

Later, toe die son begin sak, het die skaduwee van die boom al langer en langer 

geword. Die skaduwee bedek toe die huis van die nare en gemene man. Die 

jongman het dapper die huis binnegestap. 

Ryk man: Wat soek jy in my huis? Trap uit my huis uit ! Jou dom, onnosel 
snuiter. 

Jongman: Meneer, die skaduwee wat ek gekoop en waarvoor ek betaal het, is 

besig om die huis te bedek. Dit beteken dat die huis nou ook aan my behoort. 

Vol woede het die nare en gemene man sy huis vir altyd verlaat. Al die 

dorpsmense het na die groot huis kom kyk en die skaduwee van die boom geniet.  

Die inwoners het die jongman geprys dat hy hulle gehelp het. 
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Beantwoord die vrae: 

1. Waaroor gaan die leesstuk? 

 A. ’n ryk man wat onder ’n boom slaap 

 B. ’n jong man wat onder ’n boom slaap 

 C. ’n man wat die skaduwee van ’n boom gekoop het 

 D. ’n man wat die skaduwee van ’n boom gesteel het 

2. Skryf ’n gepaste titel vir die storie neer. 

3. Die ryk man was (jonk / dwaas / gemeen / vrygewig). 

4. Is die volgende stelling waar of onwaar. Gee ’n rede vir jou antwoord.               

Die dorpsmense was tevrede met die jongman.                                                                                                                                     

5. Toe die ryk man die huis verlaat was hy (bang / kwaad / hartseer / slaperig). 

6. Stem jy saam met die volgende stelling? Gee ’n rede vir jou antwoord.              

Die jong man was baie dapper. 

6. Wat is die betekenis van die woord “skroeiende”?  

7. Dink jy dat skaduwee gekoop kan word? Gee ’n rede vir jou antwoord. 

8. Som die storie in 7 – 10 hoofpunte op.  

• Skryf slegs hoofgedagtes neer. 

• Skryf in volsinne. 

• Gebruik korrekte punktuasie, spelling en taalkonvensies. 

• Skryf die hoeveelheid woorde aan die einde van die opsomming neer. 

• Gebruik die sleutelwoorde om jou te help. 

• Nommer jou sinne. 

ryk man jongman weggejaag skaduwee koop 

son sak huis behoort verlaat inwoners 
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Begripslees: Visuele teks 

Kyk na die volgende foto en beantwoord die vrae. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Is die kinders in die foto gelukkig of hartseer? 

2. Is die volgende stelling waar of onwaar. Gee ’n rede vir jou antwoord. 

Die kinders geniet dit wat hulle doen dit. 

3. Die dogter links voor, hou ’n (boek / selfoon / blikkie / sak) vas. 

4. As jy na die foto kyk, wat dink jy is die weersomstandighede? 

5. Waar dink jy is die foto geneem? Gee ’n rede vir jou antwoord. 

6. Sou jy graag in die foto wou wees? Gee ’n rede vir jou antwoord. 

7. Wat dink jy het gebeur nadat die fotot geneem is? Waarom sê jy so? 
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Lees ‘n gedig 

Kenmerke van ‘n gedig 

Beeldspraak 

• Personifikasie: Wanneer dinge wat ‘n mens kan doen aan ‘n dier of 

voorwerp toegeken word bv.:  “die wind huil om die hoek” 

• Klanknabootsing: Wanneer klanke nagemaak word bv.: “Kok, kok, kok,” sê 

Pappa Haan. 

• Vergelyking: Wanneer twee goed met mekaar vergelyk word bv.: “die meisie 

is so lig soos ‘n veer. 

Rym 

• Wanneer woorde met mekaar rym bv. haan en gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

• Allitirasie: Wanneer medeklinkers aan die begin van woorde herhaal word 

bv.: “die wind waai woes deur my hare”. 

• Assonansie: Wanneer klinkers in woorde herhaal word bv.: “die maan gaan 

staan”. 

Ritme 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 7: Kwartaal 2 week 1 & 2:  Leerders                                                                           9 
 

Dit is wanneer ons sekere woorde of lettergrepe herhaal en beklemtoon bv.: 

“swááí ek, wááí ek, wínd se kínd. Dit laat die gedig amper soos ‘n liedjie klink. 

Bou van ‘n gedig 

• Titel: Naam van die gedig 
• Versreël: Een reël van die gedig. 
• Strofe: ‘n Paar versreëls saam vorm ‘n strofe. ‘n Oop versreël verskyn 

voor elke nuwe strofe. 

• Figuurlike betekenis: Wanneer jy iets sê maar jy bedoel iets anders bv.: 

as iemand sê dat die tyd vlieg, beteken dit dat die tyd vinnig verby gaan. 
• Tema: Die belangrikste gedagte van die gedig of storie. 

• Atmosfeer/stemming: Die gevoel wat jy kry wanneer jy die gedig lees bv. 

vrolik, hartseer, bang, ernstig 

 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 

My Kinders 
Een se ogies groen die ander een s’n blou 
Maar albei myne om ewe veel van te hou 
‘n Sussie en ‘n boetie met baie jare tussenin 
Elkeen sy eie maniertjies om te bemin 
 
Sy amper ‘n tiener en temperament vurig 
Hy ‘n kleuter vol blou en skrape gedurig 
My eerste baba mooier as wat ek kon droom 
Hy glimlag haasbek vir almal sonder skroom 
 
Aan my toevertrou deur God se genade 
Bondels liefde, sagte lyfies en trane 
Om te koester, vertroos en saam te lag 
En dankbaar te sê “Dankie my God” elke dag 
 

 

Vrae: 

1. Wat is die rymskema van die gedig? 

2. Watter rymsoort is dit? 
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3. Gee voorbeelde van alliterasie wat in versreëls 5 en 8 voorkom. 

4. Wat is die tema van die gedig? 

5. Wat is die atmosfeer van die gedig? 
 

Taalstukture & -konvensies: Hersiening 

Skryf al die werkwoorde wat in die woordweb hieronder voorkom in jou werkboek 
neer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skryf die volgende sinne in jou werkboek en onderstreep die werkwoord in elke sin: 

1. Die aartappels kook op die stoof. 

2. Ons eet kapokaartappels en vleis. 

3. Die seun bou ‘n voëlvoerder. 

4. Ek knip die plastiekbottels met ‘n skêr. 

5. Hy hang die voëlvoerder aan die draad op. 

6. Die voëls pik die saad uit die voëlvoerder. 
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7. Hy bind ‘n tou aan die bottel. 

8. Ons teken honde in ons boeke. 

9. Die nuwe kind sit so stil soos ‘n muis. 

Bywoorde 

‘n Bywoord beskryf die werkwoord:                                                                  

Die seun hardloop vining/soggens/buite. 

Bywoord van tyd sê vir ons wanneer iets gebeur,                                 

byvoorbeeld: daagliks, dadelik 

Bywoord van wyse sê vir ons hoe iets gebeur, byvoorbeeld vining, 

stadig. 

Bywoord van plek sê vir ons waar iets gebeur, byvoorbeeld: buite, 

binne, daar. 

Sê watter tipe bywoorde die onderstreepte woorde is.  Skryf die antwoorde in jou 
werkboek. 

1. Mense gebruik daagliks mieliemeel in hul huise. 

2. Die mielies word geleidelik ryp. 

3. Die son skyn buite. 

4. Die mielies word deeglik gemaal. 

5. Jy moet die mieliepap versigtig roer. 

6. Pappa en die kinders is nou in die winkel. 

7. Hy teken pragtig. 

8. Ons stap vinnig. 

9. Soms doen ek nie my huiswerk nie. 

10. My vriend verjaar vandag. 

11. Die musiek speel hard. 

12. My ma kom my later haal. 
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Leer die volgende manlike en vroulike vorme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


