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Kuns, kuns, kuns11
Luister en praat: Foto’s en onderskrifte

Pre-luister: Kyk na die foto’s van die kunswerke in die natuur in 
ons land. Dit is voorbeelde van landkuns (land art), waar dinge in die 
natuur soos klippe, bome, blare, takke en sand gebruik word om kuns te 
skep.

(Uit: Sculpting the earth, Protea Boekhuis, 2011)

1.

3.

2.

Dorpstraat, Stellenbosch, 2008

Tydens luister: Strijdom van der Merwe, die landkunstenaar (land 
artist) het 393 bome in Dorpstraat, Stellenbosch, met bloedrooi lap 
toegedraai. Sy doel was om mense bewus te maak van die skoonheid 
(beauty) van die natuur. Die kleure in die foto’s vorm ’n sterk kontras: 
die rooi boomstamme teenoor die kaal, swart takke in die winter, met 
die wit geboue in die agtergrond.

Kwartaal 3 Week 3 en 4

Luister en praat
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119Lesreeks 11: Kuns, kuns, kuns

Post-luister: Groepbespreking
● Sê wat jy op die foto’s sien en sê of jy van dié kunswerke hou. Gee 

redes.

● Hoeveel bome sien jy op foto 3?

● Hoeveel beelde van mense sien jy op foto 5?

● Beskryf die kleure op die foto’s.

● Onthou, maak beurte om te praat en luister na wat jou maats sê.

Taal in konteks

Verbeter die spelling van die woorde in vet druk 
(redigering en spelling).

Die klere rooi, swart, wit en blou op die fotos is in kontras 
met mekaar. Die bomme se stame op foto 3 is rooi en 
die take is swart. Die gebouwe in die agter grond is wit.

4. 5.

’n Rooi lap wat in die wind wapper! Beelde in rooi lap by 
Rooiberg

(Uit: Sculpting the earth, Protea Boekhuis, 2011)

Tankwa-Karoo 
2006

Rooiberg-Wynplaas, 
Breederiviervallei, 2004

Taalstrukture en -konvensies

Luister en praat
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120 Kwartaal 3 Week 3 en 4

Luister en praat: ’n Onderhoud

Luister na die onderhoud tussen die 
onderhoudvoerder (interviewer) en die 
kunstenaar Strijdom van der Merwe. Lees 
dit daarna hardop in pare. Leerder 1 voer die 
onderhoud en leerder 2 is die kunstenaar met 
wie die onderhoud gevoer word (interviewee).

RENEY WARRI  NGTON (ONDERHOUDVOERDER): Strijdom, ons ken jou kuns 
en bewonder (admire) jou werk. Almal onthou die 
bome wat jy in rooi lap toegedraai het. Hoekom 
doen jy landkuns?

STR IJDOM: Ek het op ’n plaas grootgeword. Ek het van kleins 
af geleer om “anders” na die natuur te kyk. Ek hou 
daarvan om kunswerke te skep van dinge wat ek 
in die natuur vind.

RENEY: So, dit kom al ’n lang pad. Wie het jou geleer?
STR I  JDOM: Op universiteit met my studies het ek geleer van 

kleur, balans, kontras, ensovoorts. Dit vind jy alles 
in die natuur; jy moet dit net raaksien.

RENEY: Is dit vir jou lekker in die natuur?
STR I  JDOM: Ja, ek hou nie van kantoorwerk (offi ce work) nie, 

al het ek dit jare lank gedoen. Ek móét net uit, 
buitentoe. Ek wil die wind en son op my vel voel.

RENEY: Noem jy jouself ’n kunstenaar?
STR I  JDOM: Ja, ek dink so. Ek is nie ’n beeldhouer (sculptor) of 

’n skilder (painter) of ’n fotograaf (photograhper) 
nie. Ek is ’n landkunstenaar.

RENEY: Wat is jou doel met jou kuns?
STR I  JDOM: Ek wil mense bewus maak van die natuur. 

(Aangepas uit: Onderhoud op LitNet, afgelaai 9 Mei 2012)

Luister en praat: Dramatiseer ’n onderhoud

Verdeel in pare. Leerder 1 voer ’n onderhoud met leerder 2, 
’n kunstenaar – enige kunstenaar, soos ’n sanger, ’n skilder 
of ’n akteur.

Vrae om 
inligting 
te kry.

Vrae 
word 
met 
respek 
gevra.

Vraag vat 
onderhoud 
saam.

Strijdom van der Merwe

Luister en praat
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121Lesreeks 11: Kuns, kuns, kuns

Lees en kyk: ’n Uittreksel uit ’n jeugdrama

Pre-lees: Verdeel in groepies van drie en praat oor die vraag: Wat 
is kuns?

Tydens lees: Lees die uittreksel uit ’n jeugdrama in rolle. Let op 
julle uitspraak.

Kuns word deur kunstenaars gemaak. Ander mense kan dit geniet.

VERTELLER:  Melanie en haar ma sit saam en TV kyk in die sitkamer.
MELAN I E: Mamma, wat doen die vrou?
MA: Sy is ’n kunstenaar. Sy maak ’n skildery. Hou jy daarvan?
MELAN I E (knik):  Sy skilder ’n danseres. Maar sy maak die bene te lank.
MA (lag):  Ja, miskien tog. Maar ’n kunswerk hoef nie presies te lyk 

soos in die werklike lewe nie. Dit maak dit juis egte kuns.
MELAN I E:  As ek nou enigiets teken wat nie presies reg is nie, is dit 

dan ook kuns?
MA:  Nee, ware kunstenaars, soos bekende skilders, tekenaars, 

beeldhouers, musikante, sangers, dansers, toneelspelers 
en skrywers, maak of doen dinge wat ander mense kan 
geniet. Sê maar in kunsgalerye 
of museums of teaters.

MELAN I E:  As ek ’n tekening 
van Mamma maak, 
dan is dit nog nie egte 
kuns nie, net my kuns?

MA (lag):  Ja, maar vir my is jy my eie klein 
kunstenaar. Teken ’n prent vir my.

(Verwerk uit: My HAT Storie-woordeboek, Pearson, 2010)

Post-lees: Vrae

1. Noem die twee hoofkarakters in die kort uittreksel. Wie is die derde 
“karakter”?

2. Sê waar die karakters hulle bevind.
3. Sê waaroor die karakters praat (die tema).
4. Let op die kenmerke van die drama.

● Die karakters se name kom links, gevolg deur ’n dubbelpunt.
● Die karakters se woorde kom regs, sonder aanhalingstekens.
● Die toneelaanwysings kom tussen hakies na die karakter se naam.

Lees en kyk
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122 Kwartaal 3 Week 3 en 4

Taal in konteks

 Bou woorde met basisvorme en agtervoegsels.

Voorbeeld: skilder + y = skildery
1. dans + er = ? 4. beeld + hou + er = ?
2. sang + er = ? 5. musiek + ant = ?
3. kuns + te + naar = ? 6. skryf + er = ?

 Skryf die sinne in die indirekte rede.

1. Mamma vra: “Hou jy van die 
skildery?”

2. Sy vra: “Kan ek ’n skildery maak?”
3. Mamma sê: “Die kunstenares skilder 

’n skildery.”
4. Melanie sê: “Die danser in die 

skildery se bene is te lank.”

 Gee EEN WOORD vir die volgende 
omskrywings.

Voorbeeld:  Iemand wat kuns beoefen en skeppend werk.
Antwoord: ’n Kunstenaar
1. Iemand wat beelde maak.
2. Iemand wat skilderye maak.
3. Iemand wat musiek maak.
4. Iemand wat graag sing.

 Gee die meervoude van die woorde. Kies  -s  of  ’s .

1. ma 4. foto

2. mamma 5. kunstenaar

3. kamera 6. video

 Verbind die sinne met die woorde tussen hakies 
(saamgestelde sinne met voegwoorde).

1. Die ma is bly. Haar dogter begin ook skilder. (dat)

2. Sy skilder ’n danseres. Haar bene lyk te lank. (maar)

A

B

C

D

E

●  Gebruik of by ’n 
vraagsin.

●  Gebruik dat na ’n 
stelsin.

●  Die werkwoord gaan 
na die einde van die 
sin.

●   Die voornaamwoord 
ek verander na sy (’n 
meisie).

Woorde wat op i, o, u of ’n 
beklemtoonde a eindig, kry ’n 

afkappings-s, bv. pa’s.

basisvorm + agtervoegsel = afl eiding Al hierdie 
woorde is langer 

selfstandige 
naamwoorde 

wat met 
agtervoegsels 

gevorm is.

Taalstrukture en -konvensies
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Lees en kyk: ’n Gedig

Pre-lees: Bestudeer eers die woordeskat voordat jy die gedig lees.

Tydens lees: Lees die gedig oor hoe om iets te teken hardop.

Stokmannetjie
Hoe teken mens ’n stokmannetjie?
’n Man met ’n snor en selfs ’n pannetjie?
Moet hy twee arms en twee bene hê?
Ja, seker, anders sal hy net moet lê.

Teken vir hom vingers en lang-lang tone
en teken sy klere met mooi patrone.
Gee hom ook oë, ’n neus en ’n mond
en maak sy gesig koeëlrond.
Michael Sittert (Uit: Sprankelverse vir kleuter en 
kind, Maskew Miller Beperk, 1982)

Post-lees 
● Uit hoeveel strofes bestaan die gedig?

� Gee die rymwoorde van: stokmannetjie, hê, tone, mond.

� Watter twee woorde word met ’n deelteken ( ̈  ) gespel?

� Watter twee woorde word met ’n kappie (^) gespel?

Taal in konteks

 Kies die regte agtervoegsel om die 
verkleinwoorde te vorm.

1. snor 3. arm 5. neus

2. been 4. vingers 6. mond

 Kies die regte voornaamwoord tussen hakies.

1. Dit is ’n stokmannetjie. (Hy/Sy) 
het twee arms en bene.

2. (Sy/Haar) gesig is koeëlrond.

3. (Hy/Sy) het ’n snor en ’n pannetjie.

4. (Sy/Haar) tone is lank.

A

B

-tjie -pie
-retjie -ie
-jie -tjies

klere: clothes

koeëlrond: very round

pannetjie: bald head

snor: moustache

stokmannetjie: stick fi gure

Kyk op bl. 223 vir 
voornaamwoorde.

Lesreeks 11: Kuns, kuns, kuns

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk
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124 Kwartaal 3 Week 3 en 4

Luister en praat: ’n Dialoog

Verdeel in pare. Voer die dialoog op soos ’n rolspel. Leerder 1 vra 
die vrae en teken. Leerder 2 verduidelik.

LEERDER 1: (met pen en papier in die hand) Hoe teken ’n mens ’n huis?

LEERDER 2: Laat ek verduidelik. Teken ’n reghoek    vir die 
mure.

LEERDER 1: (teken die reghoek) En verder?

LEERDER 2: Teken ’n driehoek  vir die dak.

LEERDER 1: (teken die driehoek) Dit lyk al klaar soos ’n huis.

LEERDER 2: Teken nou ’n klein regop reghoek  vir die deur op die 
onderste lyn.

LEERDER 1: (teken die deur) Dit lyk vir my reg.

LEERDER 2: Ja, dis reg! Teken ook ’n klein vierkant    vir die venster.

LEERDER 1: (teken die venster) Ek is bly die huis het ’n venster. Dit lyk nou 
mooi.

LEERDER 2: Teken ’n klein sirkel    vir die deurknop.

LEERDER 1: (teken die deurknop) Siedaar! My huisie is klaar!

Luister en praat
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125Lesreeks 11: Kuns, kuns, kuns

Skryf en aanbied: ’n Dialoog of ’n onderhoud

Skryf ’n dialoog of ’n onderhoud van een bladsy. Die dialoog 
kan tussen jou en jou maat oor enige kunstenaar soos ’n sanger, ’n 
skilder of ’n akteur wees. Of die onderhoud kan tussen jou en enige 
kunstenaar van jou keuse wees.

Beplanning/Pre-skryf
● Beplan die dialoog of onderhoud eers goed, bv. met ’n kopkaart.

Skryf ’n konsep

Skryf die dialoog of onderhoud in die vorm van ’n drama:

●  Die name van die karakters kom links op die 
bladsy, reg langs die kantlyn, met ’n dubbelpunt 
na die naam.

●  Moenie aanhalingstekens gebruik nie.

●  Enige ekstra inligting kom tussen hakies (  ).

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied
●  Redigeer jou skryfstuk, skryf dit netjies oor 

en proefl ees die fi nale weergawe.

Taal in konteks

Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord.

1. Die man wat ek teken, het (goud) hare, 
(breed) skouers, (lank) bene en ’n 
(aantreklik) gesig.

2. Die huis wat ek teken, het ’n (hoog) 
dak, (laag) vensters, (kleurvol) 
mure en ’n (stukkend) deur. Pssst! Al hierdie 

byvoeglike naamwoorde 
verbuig as hulle voor die 
selfstandige naamwoord 

staan, bv. Die man is 
lank – dis ’n lang man.

Blaai na bl. 120 vir 
’n voorbeeld van ’n 

dialoog.

Skryf en aanbied

Taalstrukture en -konvensies
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Kwartaal 3 Week 3 en 4126

Lees en kyk: Inligting oor die kenmerke van ’n gedig

Pre-lees: Lees eers die inligting hieronder voordat jy die gedig 
lees.

Versreëls, strofes en rymwoorde

Onthou! ’n Gedig bestaan uit versreëls wat saam ’n strofe vorm. In 
gedigte word daar dikwels rymwoorde gebruik.

Het jy geweet?

Enjambement is die oorloop van een versreël na ’n ander (sonder 
leestekens) in ’n gedig.

’n Voorbeeld van enjambement is:

“’n Doodgewone riet
kan ’n fl uit word
as jy dit geduldig kerf.”

reëls loop oor, sonder 
leestekens: dit moet 
aaneen gelees word

Die eerste vyf strofes in die gedig op bl. 127 
het elke keer twee enjambemente. Net die 
laaste strofe het meer enjambemente, want 
sekere woorde word sonder leestekens skuins 
onder mekaar geskryf.

●  Kan jy sê hoekom die woorde in strofe 6 
só onder mekaar (een woord per reël) 
gerangskik word? Motiveer jou antwoord.

Assonansie en alliterasie

Die herhaling van dieselfde konsonante, bv. k, l, s, 
m, w in ’n gedig word alliterasie genoem, bv. die 
winterwind woed wild.

Die herhaling van vokale soos aa, ee in ’n gedig word 
assonansie genoem, bv. die reën val aaneen.

Lees en kyk
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Lesreeks 11: Kuns, kuns, kuns 127

Lees en kyk: ’n Gedig

Tydens lees: Lees die gedig 
aandagtig deur en beantwoord die 
vrae op bl. 128 vir ’n punt uit 15.

’n Riet word ’n fl uit …
1. ’n Doodgewone riet
     kan ’n fl uit word
         as jy dit geduldig kerf.
             2. ’n Bruin dennebol
                  kan die Kersboom versier
                      as jy dit mooi goud verf.

3. ’n Geroeste stuk draad
     word ’n draadkar
         om die plaas mee plat te ry.
         4. Met ’n paar bolletjies
              weggooiwol kan mens
                  ’n warm winterserp brei.

5. ’n Klomp oorskietlap
     word ’n lappieskombers
         as jy dit aanmekaarvasstik.
         6. En ’n hand vol woorde
              kan ’n rympie word
                  as
                      jy
                          dit
                              reg
                                  rangskik.

Jaco Jacobs
(Uit: My boetie dink hy’s Batman en ander rympies, 
LAPA Uitgewers, 2010)

Lees en kyk
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128 Kwartaal 3 Week 3 en 4

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die gedig?

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? (1)

2. Uit hoeveel versreëls bestaan die eerste vyf 
strofes van die gedig? (1)

3. Skryf die pare rymwoorde in die gedig neer. (4)

Voorbeeld: kerf – verf
4. Wat word in elke strofe gemaak (geskep)?

Pas die regte woord in kolom B by die woord 
in kolom A.

A B
riet
dennebol
draad
wol
oorskietlap
woorde

lappieskombers
rympie
draadkar
fl uit
serp
Kersboomversiering (6)

5. Kies die regte antwoord. Waarmee maak ’n mens ’n rympie? 
(riete/dennebolle/draad/wol/woorde) (1)

6. Sê telkens of dit ’n voorbeeld van 
alliterasie of assonansie is.

a) “  ’n stuk draad 
word ’n draadkar 
op die plaas”

b) … “weggooiwol kan mens 
’n warm winterserp brei” (2)

(Totaal: 15)

Taal in konteks

Leer die volgende trappe van vergelyking.

hoog  –  hoër  –  die hoogste

laag  –  laer  –  die laagste

lank  –  langer  –  die langste

goed  –  beter  –  die beste

By trappe van 
vergelyking skryf jy 

–er en –ste, bv. mooi, 
mooier, die mooiste.

Pssst! Kyk na 
die laaste woord 

in elke strofe!

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk
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129Lesreeks 11: Kuns, kuns, kuns

Hersiening: Wat ken jy nou?

Kyk na die koerantfoto en onderskrif en beantwoord die taalvrae.

 Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies.

Die 1. (uitstekend) musikante het 2. (hoog) gemik as voorheen en 
gesorg dat hulle die prys wen vir die 3. (goed) musiekproduksie.

 Gee die meervoude van die woorde tussen hakies.

Die klomp 1. (fotograaf) neem baie 2. (foto) van die Adams-
broers met hulle baie 3. (kamera).

 Verbeter die spelling van die woorde in vet druk.

Die 1. musiek produksie van die 2. adams broers was die 
3. beeste op die 4. vees; daarom het dit ’n 5. preis gewen.

 Voeg  om … te  in op die regte plek in die sin (infi nitief).

Emo en sy broer hou daarvan (saam optree). (om … te)

 Skryf die sin in die indirekte rede.

Emo sê: “Ek en my broer werk lekker saam.” Emo sê dat …

 Verbind die sinne met die voegwoord tussen hakies 
(saamgestelde sinne).

1. Hulle wen ’n prys. Hulle produksie was die beste. (omdat)

2. Hulle reis Londen toe. Hulle gaan daar optree. (want)

A

B

C

D

E

F

“Wa’ sit lekke? Hie’ sit lekke!” 
sê Emo en Loukmaan 
Adams, twee broers in 
My broertjie, my bra wat 
die prys vir die beste 
musiekproduksie by die 
KKNK-fees gewen het.

(Uit: Die Burger, 8 Mei 2012)

Broers skop hoog van Londen tot Karoo

Taalstrukture en -konvensies
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