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Luister en praat 

Wanneer jy luister: 

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

• Luister vir spesifieke besonderhede. 

• Luister aandagtig sodat jy die feite korrek kan oorvertel. 

• Maak kort aantekeninge terwyl jy luister. 

• Beantwoord die vrae skriftelik in jou werkboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waaroor gaan die leesstuk? 

2. Van watter dier stam alle honde af? 

3. Wat beteken dit dat honde tropdiere is? 

4. Waarom kan honde maklik as waghonde opgelei word? 

5. Noem twee sintuie van honde wat baie beter as die mens s’n ontwikkel is. 

 

 
 

 



 
 

Afrikaans EAT Graad 7: Kwartaal 2 week 3 & 4:  Leerders                                                                         3 
 

6. Watter hond is die vinnigste op aarde? Hoe vinnig kan hierdie hond 

hardloop? 

7. Hoe oud is ‘n hond in mens-jare wanneer hy een jaar oud is? 

 

Voer ‘n debat 

Almal het die reg om ‘n standpunt oor ‘n onderwerp in te neem. Jy probeer 

iemand oortuig dat jou siening van die saak reg is. Jy kan byvoorbeeld jou ouers 

probeer oortuig dat jy liewer op ‘n Saterdag by jou vriende wil gaan kuier, eerder 

as om saam met hulle by familie te gaan kuier. 

Wat is ‘n debat 

• Dit is wanneer mense hulle eie standpunte (siening / mening) oor dieselfde 

onderwerp het en dan hul standpunte aan die gehoor oordra. 
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Die rol van die voorsitter 

• Daar is gewoonlik twee spanne sprekers, drie sprekers in ‘n span. Die een 

span stem saam met die onderwerp (mosie) en die ander span is teen die 

onderwerp (mosie). 

• Die prosedure word beheer deur die voorsitter wat: 

• die onderwerp (mosie) inlui (bekendstel) en wat agtergrondsinligting 

gee 

• elke spreker bekend stel 

• orde handhaaf 

• die tyd dophou – elke spreker het net ‘n sekere tyd om sy standpunt 

te stel 

• die bespreking tussen die twee spanne bestuur wanneer die 

onderwerp (mosie) oop is vir bespreking 

• die stemproses hanteer wanneer die gehoor moet stem  

Prosedure 

• Die voorsitter stel die onderwerp (mosie) bekend en vra die eerste spreker 

van die span wat saam met die onderwerp stem om die span se standpunt 

te stel. 

• Dan kry die ander span (opponerend) se eerste spreker kans om hulle 

argumente te stel en te antwoord op dit wat die ander span gesê het. 

• Die tweede spreker van span 1 kry dan ‘n beurt om die span se saak verder 

te bespreek en gee nuwe inligting oor die saak. 

• Dan kry die tweede spreker van span 2 ‘n beurt om die span se argumente 

verder te voer. 

• Die onderwerp (mosie) word dan oopgestel vir bespreking en die gehoor en 

spanlede kan vrae vra. 

• Daarna kry span 2 se derde spreker kans om die span se standpunte op te 

som en af te sluit. 

• Span 1 se derde spreker sluit dan die debat af deur sy / haar span se 

standpunte op te som. 
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• Daarna stem die gehoor of die beoordelaar / onderwyser watter span sy 

saak die beste gestel het. 

 

Debatteer sinvol 

Die klas word in twee spanne verdeel. Die een span stem saam met die 

onderwerp en die ander span praat teen die onderwerp. Elke spanlid moet 

navorsing doen en inligting bymekaar maak. ’n Voorsitter word aangewys en die 

volgorde waarin die sprekers gaan praat word bepaal. Julle moet oor die volgende 

onderwerp debatteer: 

Advertensies veroorsaak dat mense onnodige goed koop 

Onthou: ’n Debat is ’n formele bespreking wat vaste reëls het en wat deur die 

voorsitter hanteer word. Sprekers mag mekaar nie in die rede val nie. Hulle kan 

aantekeninge maak en tydens die bespreking vrae vra. 
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Lees & kyk 

Lees die volgende advertensies en beantwoord die vrae:  

Advertensie 1: 
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Advertensie 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beantwoord die vrae: 

1. Wat word in die advertensies geadverteer? 

2. Wat beteken “die smaak van ’n tuiste” in advertensie 1? 

 A. die kos proe soos ‘n huis 

 B. die familie hou nie van die kos nie 

 C. die kos is met liefde voorberei en dit laat die familie tuis voel 

 D. die kos is op die stoof in die familie se huis voorberei  
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3. Wat is die agtergrond waarin advertensie 1 afspeel? 

4. Wat is die agtergrond waarin advertensie 2 afspeel?                                                                              

5. Watter oorredende taal en tegnieke gebruik die adverteerder in advertensie 1 

om kopers te oortuig om die produk te koop? 

6. Noem drie voordele van die produk wat in advertensie 2 geadverteer word. 

7. Skryf ’n voorbeeld van manipulerende taal uit advertensie 2 neer. 

 

Begripslees: Roman 

Lees die uittreksel uit die storie en beantwoord die vrae. 

Die laaste kole van die kampvuur gloei rooi 

in die nag. Agter ons is ons tent opgeslaan 

en nie ver van ons af nie loop ’n rivier.  

Ek en Kobus en Riaan het vanoggend in 

die wildtuin aangekom. Riaan se oom is 

iemand wat in rotse opgrawings doen en 

oudhede wat hy daar vind te bestudeer. Hy 

en sy twee student het ons saamgenooi na 

die wildtuin. Hulle het ’n rukkie terug agter 

’n koppie goed opgegrawe van mense wat 

baie jare gelede daar gewoon het. Hulle 

het ons saamgenooi om lekker in die bos 

uit te kamp. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vir my die lekkerste is, is dat ons drie heeltemal alleen is. Ons slaap ver van 

my oom en die twee student af. My ou groot hond, Leeu, is ook hier. Ek kon hom 

saambring en nou kan hy lekker in die veld rondhardloop. 

Ek en Riaan sit nog bietjie by die vuur en gesels. Kobus is al besig om sy bed reg 

te kry. 
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Skielik hoor ons ’n geweerskoot in die stil nag. Kobus kom dadelik uit die tent: “Het 

julle die skoot gehoor? Ek dink ons moet gaan kyk. Hier kom moeilikheid. Mens 

mag mos nie hier in ’n wildtuin skiet nie!” 

Dis of Leeu elke woord verstaan. Sy ore is gespits en hy kyk oopbek in die rigting 

vanwaar die skoot gekom het. Ek voel my hart opgewonde in my keel klop. Vir 

avontuur is ek altyd reg. Toe klap nog ’n skoot. 

Verwerk en aangepas uit: Koninkryk van die renostergod 

1. Wie is die skrywer van die storie? 

2. Watter tipe verteller kom in die storie voor? (eerste persoons vertelling / 

derde persoons vertelling) 

3. Wat is die ruimte van die storie? 

4. Wie is die karakters in die storie? 

5. Watter tipe storie is dit? (komedie / spanningsverhaal / liefdesverhaal / 

speurverhaal) 

6. Wie is die teikengroep van die verhaal? Motiveer jou antwoord. 

7. Sal jy daarvan hou om die storie te lees? 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. 

 drie seuns kampvuur wildtuin oom alleen 

hond geweerskoot moeilikheid Leeu nog ’n skoot  
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Lees ‘n gedig 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

Die ergste siekte 
Geswelde kiewe, 

stywe knop: 

pampoentjies pomp 

jou nekkie op. 

 

Paddas laat 

keeltjies kwaak: 

dit is soos die kinkhoes maak. 

 

Jeuk en kriewel, 

krap, krap, krap: 

waterpokkies 

is g’n grap! 

 

Maar die ergste siekte  

is beslis: 

as jy vreeslik 

skoolsiek is! 

 

 

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? 

2. Uit hoeveel versreëls bestaan strofe 1? 

3. Watter rymsoort kom in versreël 9 voor? (alliterasie / assonansie / paarrym / 

omarmde rym) 

4. Skryf ‘n vergelyking wat in strofe 2 voorkom neer. 

5. Wat is die rymskema van strofe 4? Watter rymsoort is dit? (paarrym / kruisrym / 

gebroke rym / omarmde rym) 
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Taalstukture & -konvensies 

Selfstandige naamwoord 

‘n Soortnaam is die naam van ‘n voorwerp waaraan jy kan en wat jy kan sien, 

byvoorbeeld: bak, deeg, brood, stoel, seun, hond 

‘n Eienaam is die name van mense, diere, plekke ensovoorts, byvoorbeeld: Tebogo, 

Karabo, Gauteng, Vrystaat, Suid-Afrika, Vaalrivier 

 

Byvoeglike naamwoord 

‘n Byvoeglike naamwoord vertel meer van die selfstandige naamwoord. 

Byvoorbeeld: Die groot veldwagter stap in die veld. 

Skryf die sinne oor. Onderstreep die selfstandige naamwoorde en omkring die 

byvoeglike naamwoorde. 

1. Die seun het baie geld. 

2. Die pad waar die karre moet ry is breed. 

3. Die nag is donker. 

4. Die rugbyspeler is fris. 

5. My juffrou is gaaf. 

6. Die vleis is gaar. 

7. Die kind is jonk. 

8. Die skoolhoof is kwaad. 

9. My vriend is lank. 

10. Die man is oud. 

Die byvoeglike naamwoorde kan in trappe van vergelyking geskryf word. Leer die 

trappe van vergelyking. 
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baie meer meeste 

breed breër breedste 

donker donkerder donkerste 

fris frisser frisste 

gaaf gawer gaafste 

gaar gaarder gaarste 

jonk jonger jongste 

kwaad kwater kwaadste 

lank langer langste 

oud ouer oudste 
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Leer die volgende intensiewe vorme: 

1. Baie geel is goudgeel. 

2. Baie wit is spierwit. 

3. Baie nuut is splinternuut. 

4. Baie goedkoop is spotgoedkoop. 

5. Baie donker is pikdonker. 

6. Baie kwaad is smoorkwaad. 

7. Baie suur is asynsuur. 

8. Baie vreemd is doodvreemd. 

9. Baie bekend is wêreldbekend / alombekend. 

10. Baie bang is doodbang. 

 

Gee die intensiewe vorm van die woord in hakies. 

1. Die blom is (geel). 

2. Haar rok is (wit). 

3. Hulle motor is (nuut). 

4. Die klere op die uitverkoping is (goedkoop). 

5. Dit is (donker) in die huis. 

6. Juffrou is (kwaad) omdat hy nie sy huiswerk gedoen het nie. 

7. Die appel is (suur). 

8. Die nuwe kind in die klas is (vreemd). 

9. Mark Shuttleworth is (bekend). 

10. Ek is (bang) om alleen in die strate te stap. 

 


