
2 Kwartaal 1 Week 1 en 2

Ubuntu: Doen iets 
vir ander1

Luister en praat: 
Stel jouself bekend

Pre-luister: Gesels oor ubuntu 
in die klas.

Tydens luister: Luister na die maats se woorde 
en maak aantekeninge oor hoe hulle hulleself 
bekendstel.

Hallo! Ek is Patrick Gerber. Ek is 13. 
Ek praat Engels by die huis. My 

beste maat is Arun. Hy weet baie 
van rekenaars (computers).

Goeiedag! My naam is Thandi 
Khumalo. Ek is 13 jaar oud. Ek 
praat Zulu by die huis. Ek en 

Marita is groot maats. Ons hou 
baie van popmusiek.

Goeiemôre! Ek is Arun Pillay. Ek is 
12. Ek praat ook Engels by die huis. 

Patrick en ek is al maats van graad 1 
af. Ek hou baie van rekenaars.

Haai! Ek is Marita Smit. Ek is 
14. Ons praat Afrikaans by die 

huis. Ek en my vriendin, Thandi, 
luister na popmusiek.

Hallo! Ek is Skilpad! 
Ek glo aan ubuntu. 

Ek is hier om te help 
sodat almal kan 

saamwerk.

Luister en praat

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   2 2013/09/13   8:42 AM

Split by PDF Splitter



3Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander

Skryf en aanbied: ’n Dialoog en 
’n verhalende paragraaf

1. Stel jouself aan ’n maat voor. Sê wie jy is, hoe oud jy is, ens.

2. Skryf die dialoog neer. Jou taalgebruik sal informeel wees.

3. Skryf ’n verhalende paragraaf van sewe sinne oor iets wat jy 
en jou beste maat saam gedoen het. Dit moet ’n storie vertel.

Konvensies van ’n paragraaf
● Begin met ’n goeie onderwerpsin of kernsin.

� Skryf dan ondersteunende sinne neer.

� Gebruik voegwoorde soos en, maar, want, omdat vir 
samehang om die gedagtes te bind.

� Skryf die paragraaf in die verlede tyd.

● Fokus op die skryfproses: Beplan jou paragraaf, skryf die eerste 
konsep, hersien dit en redigeer dit dan deur die foute reg te maak. 
Proefl ees jou fi nale konsep en bied dit aan.

Haai! Ek is Joe Isaacs. Ek is 13. Ek 
praat Afrikaans by die huis. Lucky 

is my beste maat. Ons speel lekker 
saam sokker.

Hallo, my naam is Lucky Marumo. 
Ek is 12. Ons praat Tswana by die 

huis. Joe is my maat, want ons hou 
albei van sport.

Post-luister: Voltooi die tabel oor die maats op bl. 2 en 3. Skryf 
dit in jou skryfboek oor. Skryf die eiename (naam, van, taal) met 
hoofl etters!

Naam en van Huistaal Ouderdom Hou van

Patrick Gerber Engels 13 rekenaars

Luister en praat

Skryf en aanbied
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Kwartaal 1 Week 1 en 24

Taal in konteks

 Kies die regte woord tussen hakies (spelling en uitspraak).

1. Jy is die a) (beste/beeste) b) (mat/maat) op aarde.

2. Ons praat elke a) (dag/daag) Engels by die b) (huis/hys).

3. Marita a) (sê/se) sy kan twee b) (talle/tale) praat.

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

Voorbeeld:  Joe en Lucky speel sokker.
Antwoord:  Joe en Lucky het sokker gespeel.
1. Arun help vir Patrick 

met sy rekenaar.

2. Thandi en Marita hou 
van popmusiek.

3. Hulle het baie pret saam.

4. Joe en Lucky is beste 
maats.

 Skryf die sinne oor. Begin met  Gister …  (woordorde).

1. Lucky en Joe speel vandag sokker. Gister …

2. Patrick en Arun praat vandag oor rekenaars. Gister …

3. Hulle het vandag baie pret saam. Gister …

 Leer die volgende oor selfstandige naamwoorde.

Eiename Soortname Abstrakte s.nw.
Patrick
Thandi 
(Spel met ’n 
hoofl etter.)

seun
meisie
(Skryf met ’n 
kleinletter.)

vriendskap
liefde
(Nie konkreet nie.)

A

B

C

D

Onthou!
Die woordorde verander na Gister. 

Die werkwoord het kom in die tweede plek, bv. Gister het … 
Die werkwoord gespeel kom aan die einde van die sin. 

Hierdie enkelvoudige sinne is 
almal stelsinne. Hulle het net een 
werkwoord en maak ’n stelling. 
Begin die sinne met ’n hoofl etter 

en eindig met ’n punt.

Kwartaal 1 Week 1 en 2Kwartaal 1 Week 1 en 2Kwartaal 1 Week 1 en 2

Taalstrukture en -konvensies
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5

Skryf en aanbied: ’n Plakkaat en ’n storie

1. Maak ’n plakkaat van jouself. Stel jouself aan mense bekend met 
die plakkaat. Let mooi op die uitleg. Plak ’n foto van jouself in of 
teken ’n prentjie van jouself. Let ook mooi op jou taalgebruik en 
spelling. Kyk onder hoe jy dit kan beplan en aanbied.

2. Skryf ’n storie van een bladsy oor iets wat met jou gebeur 
het. Onthou, die storie moet ’n inleiding, middel en slot hê. Beplan 
eers jou paragrawe en skryf dan die konsep. Gebruik ’n gepaste, 
interessante styl en woordkeuse. Hersien, herskryf en proefl ees dit 
voor aanbieding.

Stokperdjies

Skoolaktiwiteite

Jou gesin Ma/Pa, broers/
susters

Hoe is jy?
Ekstrovert/
introvert

Jou persoonlikheid

Jou voorkoms: hare, oë …

Hoe lyk jy?
Geboorteplek

Waar woon jy?

Woonplek

Sport/kultuur

Ek (naam)

Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander

Skryf en aanbied
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Tiener-wees

Tiener-wees

voel soos ’n  toebroodjie

een kant kind, ander kant groot

tussenin is jy die  vulsel  van die broodjie.

Gister het ons maats saam gelag

vir simpel speletjies en  skattejag

Eergister het trane  afgedwing ,

want vriendskappe het hartseer gebring.

Kom ons herleef ons  kinderdae

sonder vrees en vreemde vrae – 

Eet weer slaptjips met asyn en sout

swem in die yskoue see en kry koud.

Kwartaal 1 Week 1 en 26

Luister en praat: ’n Gedig

Pre-luister: Lei die teks in.

Kyk na die titel en die illustrasie en 
voorspel die gedig.

Tydens luister: Luister na die gedig en 
maak aantekeninge.

In strofe (stanza/verse) 2 en 3 word ’n 
paar dinge opgenoem wat kinders laat 
lag en gelukkig voel. Maak aantekeninge 
(notes) terwyl jy luister. 

sandwich

fi lling

Strofe 1:

Strofe 2:

Strofe 3:

Mense in die gemeenskap 
moet mekaar respekteer, 
help en ondersteun. As jy 
medemenslikheid toon, 
leef jy ubuntu uit. Maats 

moet mekaar ook help en 
ondersteun.

Kwartaal 1 Week 1 en 2Kwartaal 1 Week 1 en 2Kwartaal 1 Week 1 en 2

Luister en praat

treasure hunt

enforced

childhood 
(days)
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Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander 7

’n Vergelyking (comparison) 
is: “Tiener-wees voel soos ’n 
toebroodjie.” Tieners word 

met ’n toebroodjie vergelyk.

Post-luister: Praat in groepe
● Help mekaar in groepies om die gedig oor te vertel.

● Tieners voel soms soos ’n toebroodjie: nie meer ’n kind nie, nog nie 
’n grootmens nie, iets tussenin. Voel dit ook vir jou so? Motiveer jou 
antwoord.

● Is daar mense wat verstaan hoe jy voel? Wie? Praat daaroor. 

Strofe 4:

(Deur die skrywer)

Luister en praat

Maar nou ry emosies  wipplank  op en af
Vandag verlief? Voel vrolik laf!

Môre in liefde verlaat?
Voel soos ’n  straf .

seesaw

punishment
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Kwartaal 1 Week 1 en 28

Post-luister (vervolg): Hoe goed verstaan jy die gedig?

1. Watter versreëls in strofe 1 is ’n vergelyking (comparison)? Haal 
twee versreëls aan. Verduidelik die vergelyking.

2. Waar of onwaar?

 ’n Tiener voel soms soos ’n kind, soms 
soos ’n grootmens en soms soos iets 
tussen ’n kind en ’n grootmens.

3. Noem die dinge in strofe 2 wat die 
tienermaats gelukkig gemaak het en 
noem ook die dinge wat hulle ongelukkig 
gemaak het.

4. Sê of die volgende versreël ’n voorbeeld 
van assonansie of alliterasie is:

 “sonder vrees en vreemde vrae”

5. Wat rym met die volgende woorde?

 toebroodjie, gelag, afgedwing, kinderdae, 
sout, af

Post-luister (vervolg): Maak ’n lys

Skryf drie dinge neer wat positief in jou 
lewe is. Dis die dinge wat jou gelukkig maak.

Taalvrae oor die gedig

  Soeklees: Soek woorde in die gedig wat die 
teenoorgestelde (opposite) is van die woorde 
in die blokkie (antonieme).

 Herskryf (rewrite) die sinne in die verlede tyd.

Begin elke sin met: Toe ons kinders was, het ons ...

1. lag ons vir simpel speletjies en skattejag.

2. huil ons oor moeilike vriendskappe.

3. eet ons slaptjips.

4. swem ons in die koue see.

5. gaan ons emosies op en af.

A

B

Positiewe dinge

_______________

_______________

_______________

1.  groot
2.  gelag
3.  geluk
4. warm

Onthou om het en 
ge- te gebruik: Toe 
ons kinders was, 

het ons baie gelag. 
(Skryf ’n komma 

tussen was en het.)

Luister en praat

Taalstrukture en -konvensies

Assonansie is die 
herhaling van vokale vir 

klankeffek:
dof plof die druppels in die 

stof
Alliterasie is die herhaling 

van konsonante vir 
klankeffek:

woeste winde waai weer
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Lees en kyk: ’n Kortverhaal uit Afrika

Pre-lees: Woordeskat en woordeboekgebruik

Lees die woordeskat hardop. Dit sal jou help om die storie op 
bl. 10  –12 beter te verstaan.

boelie: bully; iemand wat gemeen (mean) is met hulle

bult: hill; heuwel

dun beentjies: thin legs; bene wat nie dik is nie, maer bene

fi ets: bicycle 

gepik: pecked; met die bek of snawel byt

hoender: chicken 

honger: hungry; as ’n mens wil eet, is jy honger 

kalbas: calabash 

koors: fever; ’n hoë temperatuur

mandjie: basket 

mark: market; plek waar vars produkte verkoop word

’n man tussen die manne wees: to be a man among men; om te 
dink jy is groot en sterk

papajas: pawpaws 

piesang: banana 

piesangskil: banana peel 

slim: clever; nie dom nie, intelligent

stalletjie: stall; plek waar jy goed verkoop

stoot: push; met krag vorentoe druk, nie trek nie

sukkel: struggle; swaarkry

● Gebruik Nuwe Woordeboek sonder grense om 
jou met die betekenisse te help.

Voorbeeld:

Kyk eers na die titel en die 
prente van die storie oor 
Fesito wat volg. Probeer 
voorspel wat in die storie 

met die seun gebeur 
(voorspel en visualiseer).

dink jy is groot en sterk

Fiets naamwoord  
(fi etse, fi etsie)

’n Fiets het twee wiele, ’n mens 
ry daarop vorentoe as jy die 
pedale trap.

Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander

Lees en kyk
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10

Pre-lees: Vluglees: ’n Kortverhaal uit Afrika

Probeer voorspel waaroor die storie gaan. Vluglees Deel 1 van die 
storie. Lees net die onderstreepte gedeeltes.

Fesito gaan mark toe
’n Verhaal uit Uganda Oorvertel deur Cicely van Straten

Deel 1
Vanmôre word Fesito vroeg wakker. Vandag ry hy met sy pa se fi ets mark 
toe. Sy pa lê met koors in die bed. Vandag gaan hy soos ’n man met die 
piesangs ry – ’n man tussen die manne.

Fesito eet sy pap en drink sy kalbas melk vir ontbyt. Sy ma maak die 
piesangs op die fi ets vas. ’n Rukkie later stoot hy die fi ets teen die bult 
op.

“Tot siens, Fesito!” roep sy ma.
“Tot siens, Ma!” roep hy en begin die fi ets vinniger stoot, maar dit is 

te swaar. Ná ’n rukkie sien Fesito ’n ou man voor hom in die pad. Dit is 
oupa Musoke.

“Goeiemôre, Oupa!” roep Fesito.
“Goeiemôre, Fesito!” sê oupa Musoke. “Waar is jou pa dan vandag?”
“My pa het koors, Oupa. Ek vat vandag die piesangs mark toe.”
Oupa Musoke vryf sy rug. “My kind, ek is oud en my rug is seer, 

aieee! Sal jy nie my papajas ook mark toe vat nie?”
Daar is baie papajas en die mandjie lyk swaar. Maar dit is nie goeie 

maniere om vir ’n ou man nee te sê nie.
“Goed, Oupa, ek sal die papajas vat,” sê Fesito.
“Jy is ’n goeie kind,” sê oupa Musoke.

Lees en kyk

Kwartaal 1 Week 1 en 2
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Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander 11

Nou is die fi ets nog swaarder en Fesito se bene pyn soos hy trap. Hy 
het gedink dit sal baie lekker wees om op sy pa se fi ets mark toe te ry, 
maar dis harde werk! Maar tog, dink hy, vandag is ek ’n man tussen die 
manne.

“Fesito, kind, wag ’n bietjie!” hoor hy iemand roep.
Hy stop en sien Kasiingi aangehardloop kom met drie hoenders. 

“Hierso, kind, vat tog my 
hoenders vir my mark toe, 
asseblief. Dit sal my baie help. 
En maak seker dat jy vir my die 
regte geld bring.”

Dink hulle ek is ’n donkie dat 
ek al hulle goed moet dra? dink 
Fesito.

“Daar’s plek vir die hoenders 
bo-op jou piesangs,” sê Kasiingi. 
Sy bind die drie hoenders bo-op 
die piesangs vas. Hy ry verder en sê: “Tot siens, Kasiingi!”

Ná ’n rukkie sien hy ’n seuntjie, Kikyo, langs die pad. Kikyo is 
baie siek.

“Haai, Kikyo!” roep Fesito uit. “Waarheen is jy op pad?”
“Ek gaan hospitaal toe om my medisyne te kry,” sê Kikyo. “Mag ek 

asseblief saam met jou ry, Fesito? My bene is al moeg en ek is siek.”
Ek sukkel my dood met al hierdie goed. Oupa 

Musoke het my sy papajas gegee en Kasiingi 
het my haar hoenders gegee. Is ek ’n donkie 
dat ek alles mark toe moet dra? dink Fesito 
moedeloos.

Fesito kyk na Kikyo se dun beentjies en sê 
toe: “Kom, Kikyo. Ek sal jou hospitaal toe vat.”

Kikyo klim sukkel-sukkel op. “Dankie, my 
groot vriend.”

Fesito stoot en hy stoot, want die pad is 
lank en swaar. Sy arms en sy bene en sy rug 
pyn. Daar is nog net een bult voor. Kikyo eet ’n 
piesang, want hy is honger.

Skielik is hulle bo-op die bult wat afkyk op die dorp. 
Daar is baie mense op die markplein onder die bome.

Gaan terug en lees 
Deel 1 deeglik en 

aandagtig. Lees dan 
Deel 2 volledig.

Tydens lees

Lees en kyk
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12 Kwartaal 1 Week 1 en 2

Deel 2
Skielik lag kinders agter hulle. Fesito kyk om en sien die drie boelies, 
Bosa, Matabi en Waswa, naderkom. Fesito hou nie van hulle nie.

“Kyk wie ry sy pa se fi ets wat veels te groot is vir hom!” skree Bosa.
“Jy is jaloers omdat jy nie ’n fi ets het nie!” skree Fesito terug.
Bosa gryp ’n stok en hou dit voor die fi ets sodat Fesito-hulle moet val.
Fesito probeer verbykom, maar Bosa spring voor die fi ets in. Fesito 

dink hy en Kikyo gaan val, en al die piesangs, papajas en hoenders 
ook!

Net toe tref ’n piesangskil vir Bosa 
kaplaks! vol in die gesig.

“Ry, Fesito, ry!” skree Kikyo en 
hy lag. “Vinniger! Ons is nou daar.”

Maar Matabi kom ook nader. 
Hy wil die piesangs afruk. Die 
hoenders pik na hom! Hy 
spring weg.

Ah! dink Fesito. Ek is bly ek 
het die hoenders by Kasiingi 
gevat!

Waswa tel ’n klip op en 
gooi dit na Fesito toe. Dit tref 
Fesito pardoemps! in die rug. 
Dis baie seer.

’n Harde groen papaja tref 
Waswa doef! op die oor. Waswa 
hardloop weg.

Fesito trap al vinniger en Kikyo lag lekker.
“Dankie, Kikyo!” skree Fesito. “Jy is slim! Die boelies sal ons nie weer 

pla nie.”
En ek is bly ek was vriendelik teenoor Kikyo! dink hy.
Hulle ry vinnig. Skielik is die markplein voor hulle.
“Fesito! Jy’s hier!” roep sy tante van haar stalletjie af. Fesito en Kikyo 

lag.
Fesito het sy pa se piesangs en oupa Musoke se papajas en Kasiingi 

se hoenders veilig mark toe gebring.

(Uit: Die Madiba-boek, Tafelberg, 2002)

Lees en kyk
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13Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander

Post-lees: Praat in groepies: Storievertelling
● Het jy al ooit vir iemand ’n guns (favour) 

gedoen? Vertel jou maats daarvan.

● Het ’n boelie jou al ooit gepla? Vertel van die 
konfl ik (botsing) tussen julle.

● Vertel die storie van Fesito in die regte 
volgorde oor. Noem die karakters, die 
gebeure volgens tyd (tydlyn) en die plek 
(ruimte).

● Vertel enige storie oor ubuntu aan jou maats.

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die verhaal?

1. Kies die regte woord: Fesito gaan met ’n (motorfi ets/taxi/fi ets) 
mark toe.

2. Waar of onwaar?

a) Fesito is ongelukkig dat hy almal help om hulle goed mark toe 
te bring.

b) Die drie boelies veroorsaak konfl ik tussen hulle en Fesito.

3. Pas die sinne in kolom B by die mense in kolom A.

A B
a) Fesito se pa
b) Oupa Musoke
c) Kasiingi
d) Kikyo

i) Fesito vat sy papajas mark toe.
ii) Fesito gaan hom hospitaal toe vat.
iii) Fesito vat sy piesangs mark toe.
iv) Fesito vat haar hoenders mark toe.

4. Gee die meervoude van die woorde tussen hakies (spelling).

 Fesito ontmoet drie a) (mens) wat vir hom b) (guns) vra. 
Hy moet c) (piesang), d) (papaja) en e) (hoender) mark toe vat. 
Hy ontmoet ook drie f) (kind) wat g) (boelie) is langs die pad.

5. Onderskei tussen feite en menings. Gee redes.

a) Fesito help vir oupa Musoke, vir Kasiingi en vir Kikyo.

b) Fesito wil nie graag die drie mense help nie.

c) Omdat die fi ets swaar gelaai is, pyn Fesito se bene.

d) Die boelies leer ’n les en gaan nooit weer mense boelie nie.

Onthou, ubuntu 
beteken: gee om 

vir mekaar en help 
mekaar. Dit is die tema 
van hierdie kortverhaal. 

Stem jy saam?

Lees en kyk
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Kwartaal 1 Week 1 en 214

Post-lees (vervolg): Groepwerk: ’n Opsomming van die 
kenmerke van die verhaal

Werk in groepe saam en help mekaar om die kopkaart (mind 
map) te voltooi.

5. Die eerste b_____, Bosa, 
pla Fesito-hulle met ’n 
st____. Kikyo gooi ’n 
p_____ in sy gesig.

6. Die tweede boelie, M_____, 
pla hulle, maar die h_____ 
pik na hom.

7. Die ______ boelie, Waswa, 
gooi Fesito met ’n ______, 
maar Kikyo gooi hom met ’n 
p_____.

8. Fesito en Kikyo kom veilig 
by die m______ aan met 
sy ______ se piesangs, 
oupa Musoke se p_____ en 
Kasiingi se ______. 

4. K_____, die siek 
seuntjie, vra of hy saam 
met Fesito h______ toe 
kan gaan.

3. Kasiingi vra Fesito om 
drie h_____ ook 
m_____ toe te neem.

2. Oupa Musoke vra Fesito 
om sy p_____ ook op die 
f_____ te laai.

1. Fesito se pa het k____rs, 
daarom moet Fesito die 
p_____ mark toe vat.

Kies: In die (oggend/
middag/aand) 
______ 

Fesito se pa en ______

F_____, die 
hoofkarakter

Die drie boelies:

B_____

M_____

W_____

Die siek, maer 
seuntjie, K_____

Oupa 
______

Die vrou, 
K_____

By Fesito se h_____

Op 
p______ 
mark toe

By die m______

Wanneer?
Tyd

Titel: Fesito gaan ______  ____

Wie?
Karakters

Waar?
Plek

Wat?
Gebeure 
(intrige)

Lees en kyk
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Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander 15

Hersiening: Wat ken jy nou?

  Skryf EEN WOORD vir die woord(e) tussen hakies 
(woordeskat).

1. Fesito se pa lê met ’n (hoë temperatuur) in die bed, 
daarom moet Fesito vir hom (na die plek waar groente 
verkoop word) toe gaan.

2. Omdat hy (’n ander woord vir swaarkry) met al oupa 
Musoke en Kasiingi se goed, (druk met krag vorentoe) 
hy die fi ets by die (’n ander woord vir heuwel) op.

3. Fesito en die seuntjie Kikyo kom by Bosa, die (iemand 
wat ander wil seermaak), verby toe Kikyo hom met ’n 
piesangskil gooi.

4. Die hoenders het Matabi (met die bek gebyt) toe hy 
die piesangs wou afruk. 

 Voltooi die blokkiesraaisel (spelling).

A

B

P

H E R

M A

H G

F

K S

S L T I

Plek in ’n mark waar 
’n mens goed verkoop

nie dom nie

 Skryf die paragraaf oor deur die foute te redigeer.

Sondag ek het op ’n heerlik uitstappie gaan. Ek en my maats 
in die park het gaan piekniek hou. Dit is ’n baie mooi dag.

C

Taalstrukture en -konvensies
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