
108 Kwartaal 3 Week 1 en 2

Diere en hulle maniere10
Luister en praat: ’n Advertensie

Pre-luister: Kyk na die jagluiperd op die advertensie. Raai 
waaroor dit gaan. Verdeel in groepe. Bespreek die advertensie. 

Post-luister: Beantwoord die vrae en gesels daaroor.

1. Wat word geadverteer en wie is die teikenmark?

2. Wat is die slagspreuk?

3. Wat is die doel van die verskillende lettertipes en -groottes?

4. Hoe kan jy op die tydskrif inteken?

Die spesiale 
aanbod 
(Special 
offer) 

Teikenmark 
(Target 
market)

Slagspreuk 
(Slogan)

Produk 
(Product)

(Deur die skrywer geskep)

Luister en praat
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109Lesreeks 10: Diere en hulle maniere

Post-luister: Vrae

1. Noem voorbeelde van wanneer ’n mens ’n vorm moet invul.

2. Noem DRIE dinge wat ’n mens gewoonlik op ’n vorm moet invul.

Skryf en aanbied: Voltooi ’n vorm

Maak of jy op die tydskrif Dieregiere inteken. Voltooi die vorm in 
jou werkboek.

Luister en praat: Die invul van vorms

Pre-luister en Tydens luister: Luister eers na 
die inligting en maak aantekeninge.

Die invul van vorms

’n Mens moet gereeld vorms invul, byvoorbeeld wanneer jy by ’n skool 
inskryf, wanneer jy aansoek wil doen om ’n beurs of ’n werk, wanneer 
jy aan ’n kompetisie wil deelneem of wanneer jy op ’n tydskrif wil 
inteken.

Nuwe intekenaars
Voltooi die vorm en pos aan Dieregiere, Posbus 72640, Randburg, 2125.

Titel (Mnr./mev./me./mej.): ___________________________________________

Voorletters:  ______________________________________________________

Naam en van:  ____________________________________________________

Adres:  __________________________________________________________

_______________________________  Poskode:  _____________________

Tel. kode en nommer: (w) __________  (h) ___________________________

Selfoon: ________________________  e-pos:  _______________________

Geboortedatum: __________________  Ouderdom: ____________________

ID-nommer: _____________________  Handtekening: _________________

BETALING: Ek sluit ’n tjek/posorder vir R100,00 uitgemaak aan Dieregiere in.

Hier is ’n paar wenke wat jou met die invul van vorms sal help:
•   Lees eers al die aanw�sings en k�k na die vorm voorda� �� begin skr�f.
•   Gebruik verkieslik ’n swar� pen.
•   As �� die vorm in blokletters moet voltooi, beteken dit jy moet dit in 

hoofl etters invul, byvoorbeeld FREDDIE.
•   Sorg da� �� �ou geboor�eda�um, adres, poskode en iden�i�ei�snommer ken.
•   Skr�f al die inlig�ing akkuraa� neer.
•   Moenie �ou hand�ekening vergee� nie.

Luister en praat

Skryf en aanbied
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110 Kwartaal 3 Week 1 en 2

Taal in konteks

Skryf die volgende afkortings uit. 
Gebruik jou woordeboek.

1. mnr. 5. tel. 9. str.

2. mev. 6. sel. 10. par.

3. mej. 7. ID-nr.  11. SMS

4. antw.  8. R 12. e-pos

Luister en praat: 
’n Paneelbespreking

Hou ’n paneelbespreking van 15–20 minute oor die onderwerp: 
“Wilde diere moenie in dieretuine aangehou word nie” vir ’n 
totaal uit 15.

Dink aan argumente soos:

● Wilde diere moet vry wees in hulle eie habitat sodat hulle natuurlik 
kan aanteel.

� Diere in hokke verleer om te jag en kos te soek en pas moeilik weer 
in die natuur aan.

Dink ook aan teenargumente soos:
● Diere wat aangehou word, word so beskerm.
� Diere wat aangehou word, moet versorg word en so word 

werksgeleenthede geskep.
’n Voorsitter gee die sprekers ’n geleentheid om te praat. Maak seker 
dat al die sprekers ’n beurt kry. Die voorsitter moet: orde handhaaf; die 
tyd bestuur; deelname aanmoedig en neutraal bly.

Wenke vir ’n paneelbespreking
Die sprekers in die klas moet:
● verskillende idees en argumente ondersoek
� na mekaar luister en nie ander sprekers onderbreek nie
� by die onderwerp bly en die idees logies uiteensit
� gewone, alledaagse taal en uitdrukkings gebruik.

(Totaal: 15)

As jy HAT (Handwoordeboek van 
die Afrikaanse Taal) soos ’n woord 

uitspreek, is dit ’n akroniem. 
Gebruik altyd die HAT om 

afkortings en akronieme te soek.

Taalstrukture en -konvensies

Luister en praat
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111Lesreeks 10: Diere en hulle maniere

Taal in konteks

 Lees die paragraaf en vul die ontbrekende 
leestekens, hoofl etters en skryftekens in.

dit is droog in die serengeti in afrika die sebras 
weet dit is tyd om te trek waarnatoe moet hulle 
gaan hulle moet gaan soek waar dit gereen het 
daar is die gras groen omtrent 200 000 sebras 
trek gereeld elke jaar 400 kilometer ver leeus 
jagluiperds en hienas wag langs die pad vir die 
sebras die sebras trek in ’n trop want dan kan 
die jagters hulle nie so goed sien nie die sebras 
hardloop tot ses kilometer per uur volgende jaar 
doen die sebras dit weer.
(Deur die skrywer)

 Soek die antonieme vir die volgende woorde in die leesstuk.

1. nat        2.    vind/kry        3.    naby        4.    sleg

 Soek die sinonieme vir die volgende woorde in die teks.

1. waarheen        2.    ongeveer        3.    dikwels

 Vul die korrekte woord in (homonieme). Die Engelse woord 
word gegee om te help.

1. As dit droog is, weet die diere dit is tyd om te ______ (to move).
2. ’n Donkie ______ (to pull) dikwels ’n donkiekar.
3. Die diere gaan soek kos ______ (where) dit gereën het.
4. Dit is ______ (true) dat die diere trek as dit te droog is.
5. Die roofdiere ______ (to wait) langs die pad vir al die diere soos 

die sebras wat trek.
6. Daar is nie ’n ______ (guard) in die bos om die sebras op te pas 

en te waarsku teen die leeus nie.
7. Jagters kan sebras nie so ______ (well) sien as hulle in troppe is 

nie.
8. As ’n mens trek, is daar baie ______ (things) wat jy moet 

vervoer.
9. Die roofdiere ______ (can) ander diere goed in die nag sien.
10. ’n Mens gooi water in ’n glas, ’n bottel of ’n ______ (jug).

A

B

C

D

12 hoofl etters, 
9 punte, 

1 vraagteken, 
2 kommas en 
2 deeltekens is 
nodig om sin te 
maak van die 

paragraaf!

Taalstrukture en -konvensies
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Kwartaal 3 Week 1 en 2112

Skryf en aanbied: ’n Plakkaat

Maak ’n plakkaat oor enige wilde 
dier. Volg die prosesbenadering. Doen 
navorsing in jou beplanning. Gee 
interessante feite oor dié dier. Let op die 
uitleg van die plakkaat. Gebruik foto’s 
of maak tekeninge en let op jou opskrif en lettertipes. Skryf die konsep, 
redigeer dit en bied dit netjies en aantreklik aan.

Lees en kyk: Inligting oor sebras

Pre-lees: Lees net die onderstreepte gedeeltes oor die sebra 
(vluglees).

Al ooit gewonder hoekom ’n sebra strepe het? Sebras bly in groot groepe. 
As ’n roofdier soos ’n leeu ’n trop sebras aanval, maal hulle rond en spat 
uitmekaar.

Die sebras se strepe verwar die roofdier sodat hy sukkel om een dier 
te vang. Voordat die roofdier sy prooi (prey) kan kies, is die trop veilig 
bymekaar en het hulle almal weggekom. Ongelukkig werk dit nie altyd so 
nie.

Elke sebra se strepe vorm ’n unieke patroon, nes mense 
se vingerafdrukke. Dit is hoe ons hulle uitmekaar ken.

(Verwerk uit: Hoe wyd kan ’n seekoei se bek ooprek?, 
LAPA Uitgewers, 2003)

Tydens lees: Lees nou al die inligting as jy wil. 

Post-lees

1. Wat is die doel van die 
sebra se strepe?

2. Kies die regte antwoord:
Waarmee word ’n sebra se 
strepe vergelyk?
a) Met mense se 

vingerafdrukke.
b) Met mense se 

handtekeninge.

Skryf en aanbied

Lees en kyk
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Lesreeks 10: Diere en hulle maniere 113

Taal in konte ks: ’n Spelet j i e

Speel saam met jou maat. Help die sebras oor die Serengeti-
wildreservaat trek. Julle het ’n dobbelsteentjie en twee knope 
nodig. Gooi die dobbelsteen en beweeg soveel blokkies aan as wat 
die dobbelsteentjie aandui.

Begin by blokkie 1 – onder links. Voer die instruksies op die blokkies 
uit. Die eerste een aan die ander kant van die Serengeti is die wenner 
(die einde)!

1

Daar is ’n (trop/
werpsel) sebras. 
Beweeg twee 
blokkies aan. 

3
Nadat dit baie 
gereën het, is die 
veld (droog/nat). 
Skuif een blokkie 
terug.

4
Na die reën begin 
die sebras (gou 
gou) trek (gebruik 
’n koppelteken – 
spelling). Skuif twee 
blokkies aan.

5
Sebras drink in die 
(daglig/dag lig) 
water sodat hulle die 
roofdiere makliker 
kan sien. Skuif een 
blokkie aan.

7
As dit droog is, 
is dit moeilik om 
kos in die veld te 
(’n ander woord 
vir kry).

9
Die sebras rus onder 
die bome, (want/
omdat) hulle warm 
kry.

11
’n Krokodil is ’n 
baie (gevaarlik/
gevaarlike) en 
(lelik/lelike) dier.

12
As sebras stof-
baddens neem, lê 
hulle op hul (rüe/
rûe) in die stof. Skuif 
twee blokkies aan.

14
Die (ou/oud) sebras 
kan nie verder 
loop nie. Skuif drie 
blokkies terug.

16
Roofdiere jag 
gewoonlik (nag/
snags). Skuif drie 
blokkies aan.

18
(Daar’s) baie 
sebras in die veld. 
(Skryf die verkorte 
vorm uit.)

19
’n Leeu lê en (wag/
waag). Skuif twee 
blokkies terug.

BEGI
N

Taalstrukture en -konvensies

(Deur die skrywer geskep)
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Kwartaal 1 Week 1 en 2114

Taal in konteks

Beantwoord die vrae in die regterkolom oor die genommerde 
gedeeltes in die linkerkolom.

1. ’n a) Buffel soek b) grasse 
om te eet.

2. Hulle trek a) meer as een 
dag om by die groen 
b) weiveld te kom.

3. Die diere vorm vinnig ’n 
trop.

4. Die trop beskerm die kleiner 
diere. Hulle is nog swak. 
(want)

5. Die a) trop trek deur die 
b) rivier.

6. In die rivier is daar ’n 
krokodil. Hy vang die diere.

7. Die a) (oud) diere oorleef 
ook nie altyd die b) (lank) 
trek nie.

8. Die sebras bly in ’n trop. 
Die roofdiere kan hulle nie 
maklik vang nie.

9. Die seun sê: “Ek lees ’n boek 
oor interessante diere.”

10. Die boek kos R195,00.

1. Gee die verkleinwoorde 
van die woorde in vet druk.

2. Gee die meervoude van die 
woorde in vet druk.

3. Watter woordsoort is 
a) vinnig en b) trop?

4. Verbind die enkelvoudige 
sinne met want en vorm ’n 
saamgestelde sin.

5. Die naamwoorde is in vet 
druk. Kies ’n byvoeglike 
naamwoord uit die blokkie 
om die naamwoorde te 
beskryf. Skryf die sin oor.

breë    groot    vinnige    diep

6. Verbind die twee sinne met 
wat om ’n saamgestelde 
sin te vorm.

7. Gee die korrekte vorm 
van die byvoeglike 
naamwoorde tussen hakies.

8. Verbind die twee sinne met 
omdat. Begin so: Omdat …

9. Skryf die sin in die indirekte 
rede. Begin met: Die seun 
sê dat …

10. Skryf die prys voluit 
(afkorting en syfers).

Kwartaal 3 Week 1 en 2

Taalstrukture en -konvensies
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Lesreeks 10: Diere en hulle maniere 115

Lees en kyk: ’n Diereverhaal

Pre-lees: Waaroor dink jy gaan die verhaal as jy na die titel kyk?

Tydens lees: Rollees die verhaal.

Die onderwyser lees die verteller se woorde. Leerder 1 lees Haas se 
woorde. Leerder 2 lees Olifant se woorde en leerder 3 lees Seekoei s’n. 
Speel lekker toneel!

Die haas, die olifant en die seekoei
Eendag stap Haas deur die bos en sien vir Olifant. “Hallo, Olifant, 
dis ’n lekker dag, nè?” groet hy vriendelik.

Olifant sê onbeskof: “Los my uit, ou Hasie. Ek mors nie my tyd 
met klein, swak diere soos jy nie.” Haas stap geskok weg.

Na ’n ruk sien hy vir Seekoei in die rivier. Hy wil vir Seekoei vertel 
hoe onbeskof Olifant met hom was. “Seeekooeeii! Kom hie-ie-ier!”

Seekoei swem nader. Sy sê onvriendelik: “Het jý geroep? Jy’s te 
klein en swak om mý maat te wees! Gmpff!” Sy swem weg.

Net toe kry Haas ’n plan. Hy roep Seekoei terug. “Seekoei, ek sal jou 
wys hoe sterk ek is, veral met toutrek,” daag Haas haar uit. Seekoei lag 
en lag en sê: “Kry ’n tou, ou Hasie, dan kyk ons wie is die sterkste.”

Haas kry ’n lang, sterk tou. Toe gaan sê hy vir Olifant: “Ek sal jou wys 
hoe sterk ek is met toutrek. Sterker as jy!”

Olifant lag kliphard, maar hy stem in. Haas maak die tou om Olifant 
se slurp vas terwyl hy steeds lag. Haas verdwyn in die bos en sê 
hy sal netnou “TREK” skree.

Toe gaan hy na Seekoei toe en bind die tou om haar poot vas. 
Hy sê Seekoei moet trek as hy skree en verdwyn weer in die bos.

“TREK! TR-E-E-E-K!” skree Haas.
Seekoei trek en trek, Olifant trek hard, maar hulle kry niks reg 

nie. Klein Hasie kan tog nie sterker as ék wees nie, dink Olifant 
woedend. Seekoei is net so kwaad. Hoe kan dit wees?

Skielik breek die tou. Olifant rol by ’n bult af. Seekoei trek 
deur die lug tot in die rivier. Hasie lag saggies en hop weg.

Olifant en Seekoei kon nooit uitwerk hoe klein Hasie die 
grootste, sterkste diere kon wen nie. Tot vandag toe het hulle 
groot respek vir Haas.
(Vertaal en verwerk uit: Counting Leopard’s spots, Orchard Books, 2000)

Lesreeks 10: Diere en hulle maniere

Lees en kyk

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   115 2013/09/13   8:43 AM

Split by PDF Splitter



Kwartaal 3 Week 1 en 2116

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die verhaal?

Lees weer die storie aandagtig deur en beantwoord dan die 
begripsvrae vir ’n punt uit 15.

1. Noem die drie karakters in die verhaal. (3)

2. Waar speel die verhaal af (plek)? (1)

3. Watter dier is onbeskof met Haas? Watter dier is onvriendelik? (4)

4. Kies die regte antwoord tussen hakies. Hoekom daag Haas vir 
Olifant en Seekoei uit om tou te trek?

a) Omdat hulle dink Haas is te (klein/groot) en (swak/sterk) om 
hulle maat te wees, hou hy ’n toutrekkompetisie om hulle ’n les 
te leer.

b) Haas bind die tou om Olifant se (stert/slurp) en aan Seekoei se 
(maag/poot) vas.

c) Op die ou end trek (Haas/Olifant) en (Haas/Seekoei) eintlik 
tou teen mekaar.

d) Olifant en Seekoei dink albei Haas het gewen, maar Haas weet 
hy is baie (dommer/slimmer) as hulle. (7)

(Totaal: 15)

Lees en kyk
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Lesreeks 10: Diere en hulle maniere 117

Hersiening: Wat ken jy nou?

Beantwoord hierdie vrae skriftelik asof jy ’n toets skryf. 
Jy gaan ’n punt uit 20 kry.

 Skryf die sinne korrek oor deur die nodige lees- en 
skryftekens en hoofl etters in te vul.

elke jaar trek buffels sebras en bokke weg van die droe gebiede 
af hulle migreer oor die serengeti in afrika op soek na groen 
gras in gebiede waar dit gereen het (6)

 Skryf die volgende afkortings uit.

1. str.        2.    mej.        3.    nr.        4.    e-pos (4)

 Voltooi die opdrag by die woorde in vet druk (sinonieme 
en antonieme).

1. Ek het altyd gewonder waarom (dieselfde betekenis) 
sebras strepe het.

2. As sebras of buffels in ’n trop saamtrek, is daar gewoonlik 
min (teenoorgestelde betekenis) van hulle bymekaar. (2)

 Voltooi die blokkiesraaisel.

A

B

C

D

Dwars:
2. ’n Sebra het (meer as een 

streep).
3. Daar is ’n (klein olifant).
4. Buffels loop in (baie trop) saam.
5. Daar is (meer as een seekoei).

1 2

H S

3 O

4 T R

5 S

Af:
1. ’n Olifant is baie groter as ’n 

(klein haas).
2. Daar is (baie sebra) in die 

trop. (8)
 (Totaal: 20)

Lesreeks 10: Diere en hulle maniere

Taalstrukture en -konvensies
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