
140 Kwartaal 3 Week 7 en 8

Wees ’n wenner13
Luister en praat: Gesels oor wenners

Kyk na die foto’s van die kinders 
en luister wat hulle sê.

Hulle sal wenners wees as hulle 
hard werk en moeite doen om hulle 
drome te bereik (achieve).

● Noem ’n paar wenners wat jy ken 
en sê hoekom hulle wenners is.

Ek wil ’n model 
word, want ek 
wil mooi klere 
dra. En ek wil 

die wêreld sien.

Ek wil ’n veearts (vet  ) 
word, want ek is lief 

vir diere.

’n Wenner is:
•   iemand wa� 

iets wen
•   iemand wa� 

iets in die 
lewe bereik 
(achieve).

Ek wil ’n onderwyseres word, 
want ek is lief vir my juffrou en 

wil met kinders werk.

Ek wil eendag ’n 
r e n jaer (racing driver) 

word. Ek is mal oor 
motors en vinnig ry.

Luister en praat
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141Lesreeks 13: Wees ’n wenner

Taal in konteks

 Gebruik OMDAT in plaas van WANT (voegwoorde).

Voorbeeld: Ek wil ’n model wees, want ek wil mooi klere dra. (omdat)
Antwoord: Ek wil ’n model wees omdat ek mooi klere wil dra.
1. Ek wil ’n renjaer word, want ek wil vinnig ry. (omdat)

2. Ek wil ’n veearts word, 
want ek wil met diere 
werk. (omdat)

3. Ek wil ’n model word, 
want ek wil mooi klere 
dra. (omdat)

4. Ek wil ’n onderwyseres 
word, want ek wil met 
kinders werk. (omdat)

5. Ek wil ’n danser word, 
want ek is mal oor 
dans. (omdat)

6. Ek wil ’n argitek word, 
want ek wil geboue 
ontwerp. (omdat)

 Gee die meervoude van die woorde (soortname).

1. model 3. veearts 5. argitek

2. renjaer 4. onderwyseres 6. danser

A

B

Ek wil ’n danser 
word, want ek is 
mal oor dans en 

musiek.

Die verskil tussen WANT en OMDAT
Want en omdat (because) beteken 
dieselfde, maar word verskillend 
gebruik.

want
•   Sit ’n komma 

(,) voor 
want.

•   Die woord-
orde van die 
tweede sin 
verander nie.

omdat
•   Nie ’n komma 

voor omdat 
nie.

•   Werkwoord(e) 
(van die tweede 
sin) gaan na 
die einde van 
die sin.

Ek wil ’n argitek 
word, want ek wil 
geboue ontwerp 
(design buildings).

Luister en praat

Taalstrukture en -konvensies
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142 Kwartaal 3 Week 7 en 8

Luister en praat: Luisterbegrip: ’n Koerantberig

Julle gaan na ’n koerantberig luister wat die onderwyser twee keer vir 
julle gaan voorlees.

Pre-luister
● Luister eers net na die titel en voorspel waaroor die koerantberig gaan.
● Lees dan die vrae hieronder en hou hulle in gedagte terwyl julle na 

die koerantberig luister.
● Skryf die vraagnommers onder mekaar in julle werkboeke neer.

Tydens luister
● Maak aantekeninge terwyl julle luister – veral 

as die onderwyser die berig die tweede keer 
voorlees.

● Beantwoord die vrae skriftelik in julle 
werkboeke.

Vrae

1. Wat is die meisie se naam en hoe oud is sy?
2. Waaraan gaan sy deelneem?
3. Watter soort dans het sy eers gedoen en wat dans 

sy nou?
4. Watter antwoord pas nie?
 Vir hip-hop-dans moet ’n mens

a) baie ritme hê       b)   jou bene en voete stilhou
c) jou heupe kan swaai.

5. Wat beteken dit dat Janique internasionaal gaan deelneem?
6. Hoe groot is die groep kinders wat aan die kompetisie gaan 

deelneem?
7. Watter vreemde bewegings moet sy nog leer?
8. Wat, dink jy, beteken dit as die joernalis sê “dans is Janique se passie”?
9. Dink jy die joernalis is positief of negatief oor die danseres?
10. Op watter voorwaarde sal Janique aan die kompetisie kan deelneem 

en oorsee reis?

Post-luister

Bespreek hoe Janique en haar ouers te werk kan gaan om borge (sponsors) 
in die hande te kry sodat sy genoeg geld sal hê om oorsee te gaan.

Die standpunt (point 
of view  ) van hierdie 
koerantberig is dat 

dit goeie nuus is dat 
iemand wat hard werk 

vir sy/haar passie 
beloon word.

Luister en praat
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143Lesreeks 13: Wees ’n wenner

Luister en praat: ’n Koerant berig

Berei die koerantberig voor vir hardoplees in die klas vir ’n punt 
uit 15. Dit gaan oor ’n leergierige seuntjie van Soweto.

Ek wil nóú leer, asseblief, vra kaalvoet seun
Die meeste kinders wil hulle 
penne neersit en hulle skoolboeke 
toemaak. Maar nie Sello Moepi 
nie. Hy kan nie wag om sy pen op 
te tel en sy boeke oop te maak nie.

Dié 8-jarige seun woon in 
Soweto, Johannesburg. Hy was 
nog nooit in die skool nie. Hy 
wou so graag skool toe gaan om te 
leer dat hy Maandag 1 September 
kaalvoet (barefoot) skool toe 
geloop het. Hy het by die graad 1-
klaskamer ingestap en gesê: “Ek 
wil nóú leer, asseblief!”

Sy ma het hom nie by die 
skool ingeskryf nie, want hy het 
nie ’n geboorteserti� kaat (birth 
certi� cate) nie. Sello het toe self 
besluit om skool toe te gaan.

Na een week op skool is Sello 
’n ster – hy werk hard en doen 
ure lank sy huiswerk na skool. 
Sedibathuto Primary School het 

vir hom skoolklere, skoolskoene 
en skoolboeke gegee. Sy ma het 
gesê: “Sello het op Maandag 
1 September wakker geword en 
gesê hy wil skool toe gaan. Ek het 
gedink hy maak ’n grap.”

Sy vertel verder. “Ek is trots 
op Sello dat hy so graag wil leer. 
As hy by die huis is, oefen hy die 
hele tyd om te skryf en te lees. Hy 
is baie spesiaal.”

“Ek is so gelukkig by die skool. 
Ek wil eendag ’n onderwyser 
word,” sê Sello en glimlag breed.
(Deur die skrywer)

Sello Moepi en sy onderwyseres, 
Kedibone Tau, is hard aan die werk.

•  Probeer vloeiend en duidelik lees.
•  As �� lees�ekens soos ’n komma  , of 

’n punt . sien, haal jy asem en wag.

•  Maak oogkon�ak en lees me� 
gevoel, soms harder, dan sagter, 
soms vinnig, dan stadig.

Wenke

(Totaal: 15)

Luister en praat
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144 Kwartaal 3 Week 7 en 8

Taal in konteks

 Voltooi die sinne met die regte woorde (voorsetsels).

Die woorde in die blokkie sal help.

Voorbeeld: Sello skryf ______ ’n pen ______ sy boek.
Antwoord: met, in
1. Sello woon ______ Soweto, Johannesburg.

2. Sy ma is baie trots ______ haar seun. 

3. As Sello ______ die huis is, oefen hy om te lees en skryf.

 Gee die regte vorm van die 
byvoeglike naamwoorde tussen 
hakies.

1. Die koerantberig gaan oor Sello, die 
(jonk) seuntjie van agt.

2. Mev. Moepi is die (trots) ma van Sello.

3. Sello is ’n (spesiaal) seuntjie, want hy is 
’n (leergierig) kind.

 Gee die trappe van vergelyking van die 
volgende woorde.

Voorbeeld: jonk – jonger – die jongste
1. hard 3. trots 5. leergierig

2. gelukkig 4. spesiaal

 Vra die vraag waarop die woorde in vet druk die antwoord is 
(vraagsinne).

1. Sello Moepi is die seun wat wou skool toe gaan. (Wie?)

2. Hy woon in Soweto in Johannesburg. (Waar?)

3. Hy het op Maandag 1 September skool toe gegaan. 
(Wanneer?)

 Redigeer die volgende sinne (lees- en skryftekens).

Sello se Ek wil nou leer asseblief In watter klas kan ek gaan sit Wie 
gaan my onderwyseres wees

Mnr Nel se Sello as jy so graag wil leer is jy welkom

A

B

C

D

E

in  
op
in
by
met 

Dié byvoeglike 
naamwoorde verbuig 
vóór die selfstandige 

naamwoord, bv. goed – 
goeie.

Taalstrukture en -konvensies
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145Lesreeks 13: Wees ’n wenner

Lees en kyk: ’n Koerantberig

Pre-lees: Kyk na die kop (opskrif) en 
die foto. Voorspel waaroor die berig 
gaan.

Tydens lees: Lees die berig aandagtig. 

Post-lees: Beantwoord die vrae.

1. Watter drie opeenvolgende woorde in die titel sê vir ons dat 
Candace nie kan loop nie?

2. Hoe oud is Candace Hartogh? Skryf die getal voluit.
3. Haal een woord in paragraaf 2 aan wat sê dat Candace graad 12 

geslaag het.

Post-lees: Beantwoord die vrae.

In ’n rolstoel en trots
As ’n mens haar nie ken nie, lyk die 
21-jarige Candace Hartogh na ’n 
skaam mens. “Mense weet nie hoe 
om met my te praat nie, want hulle 
dink ek is siek, maar ek is gesond. 
Ek kan net nie loop nie.”

Van geboorte af kon Candace 
nie loop nie, maar dit het haar 
nie ondergekry nie. Sy het aan 
die Eros-skool vir gestremdes 
gematrikuleer. Daarna het sy alleen 
oorsee gevlieg en in Londen by ’n 
skool en by ’n universiteit gaan klas 
gee. Sy het drama- en musiekklasse 
gegee. “Dit was baie opwindend 
en het my selfvertroue gegee,” sê 
Candace.

“Die fasiliteite vir gestremdes in 
Londen is baie beter as hier. Daar 
kon ek met ’n bromponie ry net 
waar ek wou. Dit was pret!”

Haar boodskap aan “lopendes” 
is: “Moet my nie aanstaar nie. Praat 
met my. Ek hou van gesels.”

Wanneer ons ’n foto van haar 
neem, lag sy. Sy is trots op wie en 
wat sy is.

(Deur die skrywer)

Candace Hartogh, ’n gestremde 
meisie van Stellenbosch, wat 
onlangs in Londen klas gegee het in 
drama en musiek.

Woorde soos selfvertroue, 
leergierigheid en 

vriendelikheid is abstrakte 
selfstandige naamwoorde – 

hulle is nie konkreet nie: jy kan 
dit nie sien of daaraan vat nie.

Lees en kyk
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146 Kwartaal 3 Week 7 en 8

4. Noem twee soorte klasse wat Candace in Londen gegee het.

5. Kies die regte betekenis vir die volgende woorde:

a) selfvertroue (as jy in ander mense glo/as jy in jouself glo)

b) bromponie (’n perd wat raas/’n ligte motorfi ets)

c) skaam (teruggetrokke/stout en ongehoorsaam)

6. Sê of die sinne ’n FEIT of ’n MENING 
is. Gee ’n rede.

a) Candace is ’n skaam mens.

b) Candace kon nog nooit in haar 
lewe self loop nie.

7. Pas die sinne in kolom B by die name in kolom A.

A B
a) Candace Hartogh
b) Eros
c) Londen
d) Stellenbosch

i) Dis die plek waar Candace klas gegee het.
ii) Dit is die plek waar Candace woon.
iii) Dit is Candace se skool.
iv) Dit is die gestremde meisie se naam.

8. Soek die antonieme in die koerantberig.

a) siek b) vervelig c) slegter

9. Soek woorde in die berig wat sinonieme van die volgende woorde is:

a) skugter (mens) b) stap c) praat

Taal in konteks

  Herskryf die sinne. Begin met die woorde in vet druk.

1. Candace kon van geboorte af nie loop nie. Van geboorte af …

2. Sy was eers by die Eros-skool vir gestremdes.

3. Sy het daarna in Londen by ’n universiteit gaan klas gee.

4. Haar boodskap is ten slotte dat mense haar soos ’n gewone 
mens moet behandel.

 Redigeer die spel- en taalfoute.

As ’n mens vir Candace nie weet nie, lyk sy net 
na ’n skam mens, maar sy het al baie in haar 
lewe beryk.

A

B

Onthou!
Dis ’n vorm van stereotipering 

as ’n mens dink dat gestremde 
mense minderwaardig is.

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk
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147Lesreeks 13: Wees ’n wenner

Skryf: ’n Koerantberig

Kyk weer na die koerantberigte op bl. 143 en 145 en skryf ’n kort 
berig van 70–  80 woorde oor enige wenner:
● by die Olimpiese Spele

● by die Paralimpiese Spele

● ’n mens wat sy drome nastreef.

Beplanning/Pre-skryf
● Beplan die berig deur al jou idees oor die onderwerp neer te skryf 

en die bruikbare idees in ’n kopkaart te rangskik.

Skryf ’n konsep
● Bied die inligting in die vorm van ’n 

driehoek aan, sodat die belangrikste 
feite eerste genoem word en die 
minder belangrike laaste.

� Indien moontlik, moet die volgende 
vrae in ’n koerantberig beantwoord 
word: Wat? Wie? Waar? Wanneer? 
Hoe? Hoekom? (vier W’s en 
twee H’s)

� Gebruik aanhalingstekens 
waar mense se eie woorde 
gebruik word.

� Gee die belangrikste inligting eerste.

� Let op die chronologiese volgorde 
van die paragrawe.

� Probeer vooroordeel en stereotipering vermy.

� Onthou, die doel van die berig is om nuus en inligting aan die 
teikengroep (die leser) oor te dra.

● Onthou, ’n koerantberig word in formele taal geskryf.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied
● Redigeer die skryfstuk versigtig en proefl ees dit weer deur bv. spel- 

en taalfoute te verbeter.

● Skryf jou fi nale weergawe netjies oor vir aanbieding.

Hoof-
inligting

(kernfeite)

Ander belangrike 
inligting

Inligting wat nie so 
belangrik is nie

Skryf en aanbied
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Kwartaal 3 Week 7 en 8148

Rollees: ’n Fabel van Aesopus

Pre-lees: Bestudeer die woordeskat deeglik.

Woordeskat

 fabel: fable  resies hardloop: run a race
 wenpaal: fi nishing post  geduldig: patiently

Kies die regte betekenis vir elke woord.

Betekenisse
 1. hardloop teen mekaar om te kyk wie die vinnigste kan hardloop

 2. die paal aan die einde in ’n resies waarby die wenner eerste kom

 3. ’n verhaal of storie wat vir ons ’n les leer

 4.   om rustig met iets aan te gaan sonder om te kla

Tydens lees: Verdeel in groepies van drie en kom voer die fabel in 
die klas op.

Leerder 1 is die verteller. Jy lees met ’n gewone stem.
Leerder 2 is die Haas. Jy lees met ’n hoë stem, vinnig en opgewonde.
Leerder 3 is Skilpad. Jy lees met ’n diep stem, stadig en rustig.

Haas en Skilpad
VERTELLER:  Eendag ontmoet Haas vir Skilpad in die veld.
HAAS:  Goeiemôre, Skilpad. Jy’s darem stadig, nè?
VERTELLER: Skilpad kyk verbaas op.
SKILPAD:  Goeiemôre, Haas. Wat wil jy van 

my hê?
VERTELLER: Haas antwoord vinnig.
HAAS:  Jy moet teen my resies hardloop, 

maar natuurlik kan jy nie.
VERTELLER: Skilpad antwoord stadig.
SKILPAD: Ek sal teen jou hardloop, maar jy 
 sal jammer wees.

Haas en Skilpad luister mooi en doen wat die verteller verder lees. 

’n Idioom
Aanhouer wen beteken: die een wat nie moed verloor nie en aanhou 
probeer, is uiteindelik beter as die een wat langs die pad ophou probeer.

Lees en kyk
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VERTELLER:  Haas begin lag. Hy val laggend op die grond neer. Skilpad 
het klaar met die resies begin. Haas hardloop vinnig by hom 
verby. Hy is gou voor. Hy is lank voor arme Skilpad naby die 
wenpaal. Skilpad sukkel-sukkel ver agter hom aan, en Haas 
lag te lekker! Hy gaan lê en slaap sommer onder ’n boom.

  Die stadige skilpad stap geduldig verder. Toe hy by die 
wenpaal kom, skrik Haas skielik wakker. Hy sien wat gebeur 
en spring weer vinnig weg, maar te laat: Skilpad het sowaar 
gewen. Aanhouer wen!

DIE KLAS: Klap hande en skree: Skilpad is die wenner!
(Deur die skrywer)

Post-lees
● Wat is die les wat ons uit hierdie fabel 

leer? Praat met jou maats hieroor. 
Vertel vir ’n maat die fabel. Gebruik die 
gepaste liggaamstaal.

Lesreeks 13: Wees ’n wenner 149

Taal in konteks

 Voltooi die sinne met die regte woorde (antonieme).

1. Skilpad is nie vinnig nie, hy is ______.
2. Haas is nie agter nie, hy is ______.
3. Hy is nie geduldig nie, hy is ______.
4. Dit is nie vroeg nie, dit is ______.
5. Haas het nie gewen nie, hy het ______.

 Voeg die woorde tussen hakies op die regte plek in die sin in 
(bywoorde).

Voorbeeld: Hasie spring weg. (vinnig)
Antwoord: Hasie spring vinnig weg.
1. Skilpad kyk op. (verbaas) 4. Skilpad stap verder. (geduldig)
2. Hasie hardloop voor. (gou) 5. Hasie skrik wakker. (skielik)
3. Hy gaan slaap. (sommer) 6. Skilpad het gewen. (sowaar)

 Gee die trappe van vergelyking van die volgende byvoeglike 
naamwoorde.
1. vinnig                 2.    geduldig                 3.    vroeg

A

B

C

laat
voor

verloor
stadig

ongeduldig

Taalstrukture en -konvensies

Lees en kyk

Haas het spoed. Skilpad 
het geduld. Dié twee 
woorde is abstrakte 

selfstandige naamwoorde.
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150 Kwartaal 3 Week 7 en 8

Post-lees: Vrae

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig?
2. Skryf al die rymwoorde in die gedig neer.
3. In die gedig lag Skilpad. Lees die fabel. Kyk wie dáár lag.
4. Wie nooi vir wie in die gedig om resies te hardloop?
5. Soeklees: Hoeveel keer sien jy die woord Haas? En Skilpad?

Hardoplees: ’n Gedig

Julle gaan nou ’n gedig oor dieselfde storie hardoplees.

Pre-lees: Kyk na die vorm van die gedig. Jy sal sien die gedig het 
versreëls, strofes en rymwoorde. 

Tydens lees: Lees met gevoel. 

 in die gedig neer.
. Kyk wie dáár lag.

Skilpad en Haas
“Kom ons loop resies,” sê Skilpad vir Haas.
“Dan sal ons sien wie van ons twee is baas.”
“Goed,” sê ou Haas. “Dan kan ons ophou stry,
want ek is tog baie vinniger as jy.”

Toe spring die twee weg, die groen bulte oor,
maar Haas is gou sowat vyftig tree voor.
“Nou gaan ek eers rus, want so oor ’n uur
sal Skilpad so stadigaan hier verbyskuur.”

Ou Haas die slaap en droom heerlik nou
van al die wortels wat hy lekker kou  …
Ou Skilpad sukkel so stadig aan:
hy kan nie, al wil hy ook, vinniger gaan.

Hy kyk nie eers om nie; hy is tog te bang
dat Haas hom enige oomblik gaan vang.
Hy sien al die wenpaal; hy hoor sy hart klop;
nog net ’n klein entjie, dan kan hy maar stop.

Toe Haas weer sien, sit ou Skilpad en wag.
Hy hoor hoe Skilpad lag en lag;
“Nou sal jy ook moet erken
dat Skilpad jou lag-lag kan wen.”

T.B. Griesel (aangepas)
(Uit: Wieliewalie, Perskor, 1989)

versreël

strofe

rymwoorde

rymwoorde

Skilpad en Haas
“Kom ons loop resies,” sê Skilpad vir Haas.
“Dan sal ons sien wie van ons twee is baas.”

want ek is tog baie vinniger as jy.”

ellips 
(weglating 
van woorde 
wat ver-
onderstel 
kan word)

van al die wortels wat hy lekker kou  …van al die wortels wat hy lekker kou  …

Lees en kyk
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151Lesreeks 13: Wees ’n wenner

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Vul die blokkiesraaisel in (woordeskat/soortname).A

Af:

1. Iemand wat diere gesond maak.

Dwars:

2. Iemand wat mooi klere 
vertoon by ’n modeskou.

3. Iemand wat geboue 
en huise ontwerp.

4. Iemand wat in ’n 
sportmotor resies jaag.

5. Iemand wat saam met musiek dans.

1

V
2 M

3 A
1 R R

5 D S

 Verbind die sinne met die voegwoorde tussen hakies.

1. Sello wil ’n onderwyser word. Hy wil graag eendag kinders 
leer. (omdat)

2. Haas wil ’n resies teen Skilpad hardloop. Hy wil die wenner 
wees. (want)

 Voltooi die sinne met die regte antonieme.

1. ’n Renjaer hou niks van stadige motors nie, maar baie van 
______ sportmotors.

2. Aan die einde wen Skilpad, hy ______ nie.

 Kies die regte voorsetsel tussen hakies.

1. ’n Veearts werk (van/met) diere wat siek is.

2. Ek hou (van/met) dans, daarom wil ek ’n danser word.

3. Skilpad en Haas hardloop (aan/teen) mekaar resies, maar 
Skilpad kom eerste (in/by) die wenstreep.

 Gee die regte vorm van die byvoeglike naamwoord.

1. Haas is ’n (vinnig) dier; hy is baie (vinnig) as Skilpad.

2. Skilpad is ’n (stadig) dier; hy is (stadig) as Haas.

3. Wanneer Skilpad uiteindelik die resies wen, weet hy hy was die 
(goed) en nou glimlag hy die (breed)!

B

C

D

E

Taalstrukture en -konvensies
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