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KWARTAAL 2 
 

 

WEEK 1 EN 2           WILDTUINSTORIES 

 

1. LUISTER EN PRAAT  FORMELE ASSESSERING 
 

AKTIWITEIT 1 
 

1. Luister en volg op jou eie leesstuk terwyl die onderwyser die storie lees. 
 

‘n Naelloop na niks 

Die kinders is met vakansie in die Krugerwildtuin.  Hulle bly in chalets.  Een 

aand sit hulle na aandete om die kampvuur en luister na stories van die 

veldwagters.  Oom Dirk vertel: 

“Ons was by vriende.  Lettie, een van die dames, het my gevra om aan 

haar te verduidelik hoe ‘n olifant lyk as hy slaap.  Ek het gesê dat hulle 

teen ‘n boom staan en slaap terwyl ander sommer weer teen ‘n wal by die 

water gaan lê. 

Dit was nie genoeg om die frons van haar gesig af te kry nie.  Sy het my 

toe van die olifant vertel wat in ‘n oopte tussen die struikmopanies langs 

die  Letabapad roerloos op sy sy lê.  Dit was vir my snaaks en ek het 

besluit om die volgende oggend na dié dier te gaan soek. 

Teen sonop het ek, my twee swaers Tinus en Leon en een ander 

veldwagter die bakkie geneem en na die olifant gaan soek.  Ek was op die 

uitkyk vir aasvoëls, want waar hierdie kaalnek-rigtingwysers met hul skerp 

oë sirkel, is daar beslis iets dood.  Soos die olifant waarna ons soek….. 

Tinus en ek het twee tree van hom af gaan staan en hom fyn dopgehou 

vir enige tekens van lewe, maar daar was niks – ook nie aasvoëls nie. 

Dit was vir my snaaks, want volgens my 

berekening moes die olifant al minstens 

24 uur lank dood gewees het en die 

aasvoëls maak nie maklik sulke foute 

nie. 

Swaer Tinus het sy sigarette uitgehaal 

terwyl ek, net om doodseker te maak, 

stadig by die dier se slurp verbygestap 

het sodat hy my reuk kon kry indien daar 

dalk nog lewe in hom oor was.  

Op daardie oomblik het Tinus ‘n sigaret opgesteek en was op pad om sy 

voet op die “karkas” te sit, toe die grote skielik my reuk kry en baie vinnig 
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opstaan…!  Wat onmiddelik daarna van Tinus en Leon geword het, weet 

ek nie, want toe was dit elkeen vir homself! 

Ek het, geweer in die hand, los onder hulle uitgehardloop bakkie toe.  Ek 

het in my lewe nog nooit só groot geskrik nie.  Toe ek eindelik tot stilstand 

kom en omkyk, het ek tot my misnoeë gesien dat die olifant nog steeds 

staan waar hy opgestaan het! 

In ‘n voertuig daar naby het twee oumense geskater van die lag.  Die oom 

het die trane uit sy oë gevee en tussen die lagbuie deur iets probeer sê. 

Nefie, ons hou die olifant al ‘n geruime tyd dop.  Hy kan nie eens meer 

beweeg nie, daar skort iets ernstig met sy been.  En toe begin die oubaas 

weer van voor af te lag. 

Ons het vir mekaar gekyk en stilletjies gewens dat dié ou man sy ry wou 

kry. 

Die olifant is kort daarna in die afwesigheid van toeskouers, uit sy lyding 

verlos.  Sy voorbeen was by die onderste gewrig gebreek. 

Hierdie episode het die ou les weer by my ingeskerp: ‘n mens mag niks in 

die natuur as vanselfsprekend aanvaar nie.  Voordat ek volgende keer in 

soortgelyke omstandighede nadergaan, sal ek eers baie seker maak dat 

daar geen lewe in die olifant oor is nie……. 

 

2. Beantwoord dan die vrae skriftelik. 
 

a. Wie is die karakters in die storie?           (1) 
 

b. Waar speel die storie af?  Kies die regte antwoord.        (1) 
i) in die veld. 
ii) in die Umpholozi-wildtuin. 
iii) in die Krugerwildtuin. 

 

c. Hulle het die “dooie” olifant gaan soek.  Hoekom het die feit dat daar 
geen aasvoëls was nie vir Dirk gepla?  Kies die regte antwoord.   (1) 
i) aasvoëls sirkel in die lug om te wys waar daar ‘n dooie dier is. 
ii) aasvoëls eet dooie diere. 
iii) aasvoëls jaag diere weg. 

 

d. Wat het gebeur toe die olifant Dirk se reuk gekry het?  Kies die regte 
antwoord.                 (1) 
i) vinnig opgestaan en hulle gestorm. 
ii) vinnng opgestaan. 
iii) vinnig opgestaan en trompetter. 

 

e. Wie vertel die storie?              (1) 
 

f. Wat het oom Dirk in sy hand gehad?           (1) 
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g. Oor watter dier gaan die leesstuk?           (1) 
 

h. Wie het vir hulle gelag?             (1) 
 

i. Het die olifant beweeg?             (1) 
 

j. Wat was verkeerd met die olifant?           (1) 
 

k. Hoekom dink jy dat hulle vir mekaar gekyk en gewens het dat die ou 
oom moet ry?               (1) 

 

l. Wat beteken “want toe was dit elkeen vir homself?”        (1) 
 

m. Hou jy van die storie?            (½) 
 

 Totaal: 12½ x 2 
         = 25 

 

2. LEES EN KYK 
 

AKTIWITEIT 2 
 

1. Leerders volg terwyl die onderwyser die storie lees. 
 

2. Bespreek die verhaal. 
 

Die Moordenaars 

Dis kwart voor vyf.  Ek staan buite met die nog-
te-warm koffie in my een hand en die ander 
hand in my sy.  Ek staar stip na die ooste en 
wag vir die son om op te kom en my te wys hoe 
vandag gaan lyk.  Na die afgelope drie dae se 
onsin gaan ek nie ‘n kans vat nie.  Ek wil 
daardie groot bol vuur in die oog kyk as hy oor 
die bult op kom.  Die vars oggendlug is yskoud!  
As dit net effens af lyk (die beloofde nuwe dag 
meen ek nou) dan klim ek terug in die bed en 
wag vir die volgende dagbreek. 
 

Eergister oggend bel my buurvrou my voor 
dagbreek.  Sy begin huil en gaan voort met die 
sagte stem “Hulle het gisteraand my renoster 
en haar babatjie doodgeskiet…. die geweten-
lose stropers!  Ek gaan hulle doodmaak….” 
Toe huil ons albei, want die renosters is haar 
kinders; hulle het name….” 
 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPgJXdz8LVAhXjI8AKHRxYDJ4QjRwIBw&url=http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/soveel-renosters-al-in-2016-gestroop/&psig=AFQjCNGwa9vMnzaFfNw_H6TX81Xd4zE1UQ&ust=1502109393048075
http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCkcyM0cLVAhWGKMAKHQNnA9kQjRwIBw&url=http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/nog-twee-renosters-in-limpopo-doodgemaak/&psig=AFQjCNGwa9vMnzaFfNw_H6TX81Xd4zE1UQ&ust=1502109393048075
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Die res van die dag verloop woes en wild.  Daar is twee helikopters in die 
lug, ‘n rooi en ‘n bloue.  Hulle woer-woer soos reuse naaldekokers om en 
om.  Die een soek die ander buurman se renosters en een gebruik ons om 
my buurvrou se ander vier renosters te vang en na ‘n ander plaas te skuif. 
 
Ons loop stadig soos oumense stoep toe.  Ons drink koffie wat in ons kele 
vassit!  Ons sit en kyk hoe die vleiloerie probeer om ‘n slang te vang.  By 
nadere ondersoek sien ons dat hy die swart tuinslang wat ek in die voëltjie 
bad gelos het aansien vir ‘n slang!  Arme loerie! 
 

Nou is ek kalm.  Ek gaan my hare kort sny, ‘n 
simboliese gebaar van medelye vir die diere.  
Die ding is, die ongevoelige stropers stroop nie 
net horings nie, hulle stroop jou siel! 
 

 
 
 
 
 
Lees elke dag 
 

 

Nuwe woorde: 
gewetenloos 
stropers 
vleiloerie 
kalm 
simbolies 
medelye 
 

 

3. Beantwoord dan die vrae. 
 

1. Waaroor dink jy gaan die storie as jy na die titel kyk? 
 

2. Watter prentjie dink jy pas die beste by die titel. 
 

3. Soeklees om die volgende woorde of frases te vind deur die 

paragraaf se nommer 1 – 5  waarin dit voorkom neer te skryf. 
 

a. ….staar stip na die ooste…. 

b. ….onsin…. 

c. ….klim  terug in die bed…. 

d. ….buurvrou bel voor dagbreek…. 

e. ….my renoster en haar babatjie doodgeskiet…. 

f. ….die dag verloop woes en wild…. 

g. ….soos reuse naaldekokers…. 

h. ….soos oumense op die stoep…. 

i. ….gaan my hare kort sny…. 

j. ….hulle stroop ook jou siel…. 
 

4. Soek die betekenisse van die nuwe woorde op in die woordeboek en 
skryf dit neer. 

5 

min 
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SKRYF EN AANBIED 

Aktiwiteit 3 

 

 Volg die stappe van die skryfproses en skryf ‘n informele brief aan jou 

vriend / vriendin. 

  Jul sal as klas op drie temas besluit. 

 Let op die formaat van die informele briefvoor jy jou eerste poging begin. 

 STAPPE:  Dink aan hoe leerders mekaar boelie 

 Maak ‘n kopkaart. 

1. Wie? 

2. Wat? 

3. Waar? 

4. Wanneer? 

5. Hoekom? 

 Skryf jou eerste poging. 

 Redigeer mekaar se werk. 

 Skryf ‘n finale poging. 

 Et op die format op die volgende bladsy. 

 

 

 

 

 

Julle kan saam 

gesels oor ‘n paar 

nuusgebeurtenisse 

van die afgelope 

tyd. 

Jy mag oor een van 

hierdie gebeure 

skryf.  
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ASSESSERINGSRUBRIEK – SKRYF 
 

Datum: _______ 
 

 

Beskrywing van punt:   5 = Uitstekend: 4 = Baie goed;  3 = Goed; 
                                     2 = Baie goed;  1= Nie op standard nie.                               
 

 

Punt 

 

Inhoud, beplanning en formaat 
 

Kriteria 
 

5 4 3 2 1 

Deeglike beplanning en rofwerk (eerste konsep) 
 

     

Struktuur: Paragraafkonstruksie (bevat inleiding, slot) paragrawe  
                 is samehangend en sinvol. 
 

     

Inhoud:  Gepaste of oorspronklike hantering van die onderwerp  
              of opdrag.  Onderwerp ontwikkel logies. 
 

     

 

Taal, styl en redigering 
 

Taal:  Korrekte woordgebruik en sinskonstruksie, spelling en  
          punktuasie 
 

     

Gepaste styl en register, voldoende redigering. 
 

     

Stappe van die skryfproses gevolgm 
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3. TAALSTRUKTURE EN KONVENSIES 

 

Aktiwiteit 4 

 

 

 

 

 

 

Reëls: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meervoude:   beteken meer as een. 

    Bv.  kat  -  katte 

Klinkergroep 1:   oe,  ou,   ui,   ie,  eu 

         Daar kom slegs ‘n “e” agter aan die woord. 

         Bv.  mier  -  miere 

Klinkergroep 2:   oo,  aa,   ee,   uu 

         Een van diedubbel klanke val weg en 

          daar kom ‘n “e” aan die woord. 

         Bv.  roos  -  rose 

Klinkergroep 3:   a,  e,  i,  o,  u 

Die eindklank verdubbel en die woord kry 

‘n  “e” aan. 

         Bv.  kat  -  katte 
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1. Vul die volgende tabel in. 
 

Woord Klinkergroep Meervoud 

kampvuur   

storie   

vriend   

olifant   

boom   

wal   

besluit   

dier   

roos   

aasvoël   

muskiet   

bak   

 

2.     

 

 

 

 

 

 

 
 

Skryf die volgende sinne in die toekomende tyd: 
 

a. Die man vat sy geweer om te gaan jag. 
 

b. Die oom en die tannie sit in die bakkie en lag. 
 

c. Die olifant lê plat want sy been is beseer. 
 

d. Die veldwagter hardloop weg. 
 

e. Die aasvoëls draai nie om die olifant nie. 
 

 

 
 
 
 

 

 

Toekomende tyd  -  Dit sal nog gebeur. 
 

Bv. Die hond sit op die gras   

 Die hond sal op die gras sit. 
 

Die werkwoord skuif na die einde van die sin en die woord “sal” 

word gebruik. 
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3.     

 

  

 

 

 
Skryf die volgende sinne reg oor en gebruik hoofletters en punte. 

 

a. die oom en die tannie lag kliphard 
 

b. olifante sal storm as hulle bedreig voel 
 
Verryking 
 

Skryf die volgende paragraaf oor. 
Gebruik hoofletters en leestekens. 
 
Los ons renosters uit! 

 

ek het onlangs die voorreg gehad om aan ‘n renoster in ‘n wildtuin in 

swaziland te raak  dit was welliswaar oor ‘n elektriese heining  maar steeds 

‘n besonderse voorreg  die logge dame is al ‘n jaar oud maar sy is met ‘n 

bottel hans grootgemaak en laat jou baie naby aan haar toe die vertroue 

waarmee sy jou ingenome aankyk wanneer jy haar skurwe vel so ‘n bietjie 

krap en liefkoos maak natuurlik van haar ‘n baie sagte teiken  renosters is 

al die afgelope paar jaar die teiken van gewentenlose misdadigers wat nie 

vir ‘n oomblik sal huiwer om hulle dood te maak die horing af te saag en 

dan weer te verdwyn nie  die renosters in swaziland het natuurlik ‘n veel 

groter kans op oorlewing want daar word wildstropery nie geduld nie en 

swaar gestraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leestekens 
 

‘n Sin begin met ‘n hoofletter, name van persone, plekke, maande 

ens.  begin ook met ‘n hoofletter. 
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Week 3 en 4 

Luister en Praat 

 

Aktiwiteit 5 

 

Instruksies: 

 Luister mooi na die video. 

 Neem notas. 

 Beantwoord die vrae wat volg skriftelik. 

 

http://youtube.com/watch?v=FXrk1oXcMgI 

 

 

1. Hoeveel mense is betrokke in die onderhoud? 

2. Lewer kommentaar oor hul lyftaal. 

3. Hoeveel wenke gee hul in die video. 

4. Noem een wenk wat vir jou uitstaan en sê waarom dit vir jou uitstaan. 

5. Gee ‘n rede waarom onderhoud wenke belangrik is. 

6. Besbreek die 3 algemeenste foute wat gemaak word in ‘n onderhoud. 

 

 

Lees en Kyk 

Aktiwiteit 6 

 

Instruksies: 

 Luister en lees saam jou onderwyser. 

 Lees jou vrae noukerig. 

 Onderstreep sleutelwoorde in jou vrae en dan in jou leesstuk. 

 Beantwoord jou vrae na jy die stuk minstens twee keer gelees 

het. 

 

http://youtube.com/watch?v=FXrk1oXcMgI
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Vraag 1 
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Skryf en Aanbied 

 

Aktiwiteit 7 

Instruksies: 

 Lees weer deur Aktiwiteit 6 

 Maak notas dur net die belangrikste informasie in elke paragraaf te 

onderstreep. 

 Skry die informasie wat jy onderstreep het neer. 

 Skryf nou ‘n verslag van 5-8 sinne oor Aktiwiteit 6. 

 Gebruik die notas hieronder om jou te help. 
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Taalleer  en konvensies 

Aktiwiteit 8 

Instruksies: 

 Voltooi die volgende aktiwiteite met die hulp van jou onderwyser. 

 Onthou die Byvoeglike naamwoord word gebruik om die selfstandige 

naamwoord te beskryf. 

 

 

Intensiewe vorme 

Instruksies: 

 Sien die lys intensiewe vorme hieronder. 

 Kies 10 en maak jou eie sinne daarmee. 
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Week 5 en 6 

Luister en Praat 

Aktiwiteit 9: Die Toneel 

Instruksies: 

 Luister mooi na die verduideliking soos gegee deur jou onderwyser. 

 Volg terwyl jou onderwyser dit vir jou voorlees. 

 

KARAKTERS: 

Sielkundige: Dr. Aak. – Optimisties en geduldig 

Pasiënt 1: Mnr. Esta Biel - Gaan deur middeljarekrisis 

Pasiënt 2: Mej. Lisa Vlak - Tiener, selfbejammering, 

“depressief” en  populêr 

Skildery: Gert - “The Scream - Edvard Munch” – 

Paranoïes, skrikkerig en het empatie met die pasiënte. 

Bank: Sofie - Ondersteunend en sorgsaam, vervul die 

rol van sielkundige 

Potplant: Ficus - Sarkasties en het 'n donker-/droë sin 

vir humor 

PLOT: 

Dr. Aak is 'n sielkundige wat twee pasiënte behandel, 

Mnr. Esta Biel is haar eerste pasiënt vir die dag.  Mnr. 

Esta Biel is 'n agt-en-dertig jarige professor wat deur 'n 

middeljarekrisis gaan. Mej. Lisa Vlak is Dr. Aak se 

tweede pasiënt, 'n Gr.12 meisie van Êrens Hoër, wat 
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populariteit probleme het. As gevolg van die “stres” het 

sy “ingegee vir groepsdruk” en het begin rook. Haar ma 

dink sy moet 'n sielkundige sien want Lisa doen “die 

goed” as gevolg van die egskeiding. Lisa het in tussen 

depressie en  insomnia ontwikkel en luister nou na “One 

direction”.    

Tydens die dokter en pasiënt sessies, lewer die dekor 

kommentaar, maar net die gehoor kan hulle hoor. Die 

skildery, Gert, “The Scream” voel asof Dr. Aak met hom 

persoonlik praat en vind empatie met die pasiënte. Die 

Bank, Sofie simpatiseer met die pasiënte en met Gert 

en vervul die rol as “sielkundige”. Die potplant, Ficus 

lewer droë- en donker humor en verteenwoordig die 

“tipiese mens” 

STEL: 

Die toneel speel af in Dr. Aak se spreekkamer waar sy 

die pasiënte ontvang en behandel. Die jaar is 2013. 
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Dr.Aak  

 

(Gordyne maak oop. Dekor is op verhoog.) 

Sofie: Goeie môre, vandag gaan ŉ goeie dag wees. 

(Ficus rol sy oë en sug.) 

Ficus: (sarkasties.) Is elke dag nie 'n goeie dag om 

dekor te wees nie. 

Gert: Sofie, is jy seker dit gaan ŉ goeie dag wees? Wat 

as daar 'n psigopaat hier instorm en ons almal 

vermoor? Of “aliens” wat my kom wegvat na hulle 

planeet toe en daar mostert op my mors! Alien mostert! 

(Ficus rol sy oë en sug.) 

Ficus: (sarkasties.) Is elke dag nie 'n goeie dag om 

dekor te wees nie? 

(Deur gaan oop... Gert skrik en gil.) 

Gert: Aahhh! 

(Dr. Aak stap deur die deur en tree op verhoog.) 

Sofie: Goeie môre, Dr. Aak. 

(Dr. Aak gaan sit agter haar lessenaar en skommel 'n 

paar papiere.) 

Dr. Aak: Laat ons hier sien... tienuur. Mnr. Esta Biel. 
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(Dr. Aak staan op en maak koffie.) 

Ficus: Ek dink daai man het te veel tik gerook op sy 

dae. 

Sofie: Sies Ficus, jy kan nie dit sê nie! 

Ficus: Hy was dan laas week 'n seerower en die week 

voor dit 'n spioen! Ek sê vir jou vandag gaan hy 'n alien 

wees. 

(Gert skrik.) 

Gert: 'n Alien! Sofie, hy gaan my na sy moederskip 

toe vat! 

Ficus: Jy bedoel seker, sy moeder se skip. Dit is, seker 

waar hy nog bly. 

(Dr. Aak gaan sit agter haar lessenaar.) 

Sofie: Gert, moet nie vir Ficus luister nie, Ficus is net 

gevul met suurgrond. 

(Klop aan deur. Gert skrik.) 

Dr. Aak en Sofie: Kom binne! 

(Mnr. Esta Biel tree op verhoog. Sy hare is terug gekam, 

met 'n sonbril op sy gesig. Hy dra 'n hemp wat se moue 

afgesny is, met die woorde ‘Rock n’ Roll’ op gedruk.) 

Ficus: (Ficus giggel.) Goeie dag Mnr. Bon Jovi. 
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(Dr. Aak staan op en groet Mnr. Biel.) 

Dr. Aak: Goeie dag, Mnr. Biel, hoe gaan dit vandag met 

u? 

(Mnr. Biel sit sy een voet op die tafeltjie en maak asof 

hy ŉ ‘air’ kitaar speel.) 

Mnr. Esta Biel: Soos 'n Led Zeppelin solo, Dok. 

Ficus: (Sarkasties.) Natuurlik 

(Dr. Aak wys vir hom hy moet sit. Mnr. Biel gaan lê op 

die bank.) 

(Dr. Aak gaan sit op haar stoel.) 

Dr. Aak: Ek is bly om te sien die seerower fase is verby, 

gee u om, om kommentaar daarop te lewer? 

Mnr. Esta Biel: Die ‘chicks’ het nie die baard of die 

swaard ‘gelike’ nie. 

(Dr. Aak skryf op haar papiere.)  

Ficus: Die ‘chicks’ was nie die enigstes nie. 

Gert: Ek het van sy baard gehou, dit was so manlik 

Sofie: Ek dink hy het agter sy baard weggekruip, hy het 

iets of sy gesig probeer wegsteek. 

Ficus: Ek sou ook. 
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Gert: Ek voel ook asof ek iets wegsteek. Het enige 

iemand al gesien wat aan die anderkant van my is? 

Dr. Aak: So Mnr. Biel waar het die ‘Rock n’ Roll’ 

“image” ontstaan? 

Ficus: In die 60’s waar hy behoort. 

Mnr. Esta Biel: Nou die dag toe ek vir goud gesoek het 

toe vind ek 'n ou AC/DC plaat. 

Sofie: Klink soos A.D.D 

Dr. Aak: Ek sien. 

(Dr. Aak skryf op haar papiere.) 

Dr. Aak: Wat wil jy bereik met die “image” 

Ficus: Behalwe om vir gelag te word. 

Mnr. Esta Biel: Ek wil 'n band begin. 

Dr. Aak: Ek sien. 

Gert: Ek wil ook ŉ band begin. “Gert en die gouache 

kolle” 

Dr. Aak: Mnr. Biel, wat van u studente? 

Mnr. Esta Biel: Drie van hulle gaan in my band wees. 

Dr. Aak: Ek sien en die res van die klas? 

Mnr. Esta Biel: Hulle kan net chill. 



28 
 

Dr. Aak: Mnr Biel, jy het Verworwe 

Identiteitsgebreksindroom. Ek stel voor jy neem die 

“Image” van 'n Professor aan en dan kyk jy hoe dit vir 

jou uitwerk. Dit is al tyd wat ons vir vandag het. Baie 

dankie. 

Mnr. Esta Biel: Ek sal try, maar ek belowe niks. 

Dankie, Dok. Peace. 

(Dr. Aak staan op en maak die deur oop vir Mnr. Biel. 

Mnr Biel. Groet die dokter en tree van die verhoog af.) 

(Dr. Aak stap terug na haar lessenaar en begin 'n 

verslag te skryf.) 

Sofie: Ek hoop daai man kom reg. 

Ficus: Ek twyfel sterk. Volgende week is hy terug met 

'n ander karakter. 

Gert: Asseblief laat hy net nie 'n alien wees nie.  

(Telefoon lui. Dr. Aak antwoord.) 

Dr. Aak: Dr. Aak goeie môre... Goeie dag, Mevrou Vlak. 

Ja... Ok... Ok... Ja... Ok... Dit is reg so... Totsiens. 

(Dr. Aak sit die telefoon neer en kry haar papiere reg en 

stap na haar bank toe.) 

Ficus: Lisa Vlak. As sy nog eenkeer haar chappie 

tussen my blare ingooi gaan ek 'n rank spruit! 
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Lees en Kyk 

Aktiwiteit 10 

Instruksies: 

 Verdeel in groepe van 3, elke persoon gaan meer as een karakter wees. 

 Voltooi die tabel hieronder terwyl jul lees. 

 Verander jou stem en liggaamshouding met elke nuwe karakter. 

Let op bogenoemde wat reeds bespreek is en kyk of jy dit kan raaksien en voltooi die 

tabel. 

Naam van Verhaal:  

Waaroor gaan dit:  
 
 

Tipe verhaal: 
 

 

Beginwoorde:  
 
 
 

Karakters:  
 
 

Ruimte (waar dit 
afspeel): 

 
 
 

Konflik:   
 
 

Antagonis en 
Protagonis 

 
 
 

Is dit die ek-
verteller of 
alomteenwoordige 
verteller: 
 
Motiveer: 

 

Boodskap: 
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Skryf en aanbied 

Aktiwiteit 11 

Instruksies: 

 Skryf ‘n dialoog van 5-8 sinne. 

 Gebruik direkte rede wanneer jy skryf. 

 Voldoen aan die skryfproses. 

 Kyk mooi na die voorbeeld voordat jy begin. 

 

Voorbeelde van direkte rede: 

1. Me. Hugo: “My man het gisternag ’n geritsel gehoor en gedink dit is Simon, 

ons driejarige seun, wat na ons kamer kom”  

 

2. Michau: “Een van my spinners het my gebel en vertel die sybokhaargaring 

wat gebruik is, is dié wat hy verlede jaar op my plaas kom besigtig het.” 

 

 Kies een van die volgende opskrifte om oor te skryf: 

Dit is altyd ek. Niemand het geweet… Die ou om die hoek. 

Wat alles deur daardie 

hek kom… 

Polonie, Corana, 

Varkgriep…Wat’s 

volgende 

Dit is nou iets wat ek 

nooit sal doen nie…nie 

weer nie. 
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Taalleer en Konvensies 

Aktiwiteit 12: DIREKTE  EN  INDIREKTE  REDE 

 

Hoe om van die Direkte na die Indirekte Rede oor te skryf: 

1. Behou die tydsvorm. 

2. Sit die voegwoord “dat” by.(OPSIONEEL) 

3. Laat die dubbelpunt weg. 

4. Laat die aanhalingsteken weg. 

5. Verander die woorde wat moet verander: 

ek, jy jou                     hy/sy/haar 

ons                       hulle      

julle                             hulle 

my                        sy/haar  

myne/joune  syne/ hare     

gister                   die vorige dag 

môre                    die volgende dag 

vandag                     daardie dag  

verlede week                die vorige week 

môreoggend                 die volgende oggend 

hierdie                          daardie 

ons s'n, julle s'n          hulle s'n 

volgende jaar             die jaar daarna 

oormore                     twee dae later 

eergister                     twee dae gelede/tevore 

nou                            toe 

hier                            daar 

vanaand                      daardie aand 
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Oefening: 

1. Anne vra:  “Gert, kan jy vir my sê vir wie jy gister jou fiets geleen het?” 

2. Pa:  “Jan, kom dadelik hiernatoe en bring hierdie boek saam!” 

3. Francois het gesê:  “Die son skyn darem warm vandag!” 

4. Ma:  “Anne, was dadelik die skottelgoed op!” 

5. “Die motor,” vertel Piet,   “het op die draai omgeslaan.” 

6. Pa:  “Dankie vir al die lemoene wat julle eergister gebring het.” 

7. Jack:  “Het jy hoofpyn, Jan?” 

 

 

 

 

 

 


