
Kwartaal 1 Week 1 en 2152

Oos wes, tuis bes14
Luister en praat: ’n Wêreldkaart

Kyk na die wêreldkaart. Wys na die plekke en sê hulle name.

Die idioom Oos 
wes, tuis bes 

beteken ’n mens 
kan toer of reis 
net waar jy wil, 

maar dis die 
lekkerste by jou 

eie huis.

Kwartaal 3 Week 9 en 10

Luister en praat
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Lesreeks 13: Wees ’n wenner 153

Luister en praat: ’n  Groepbespreking

1. Op watter kontinent is die Amasonerivier?

2. Watter kontinent lê noord van Suid-Amerika?

3. Op watter kontinent is Italië, Spanje en Frankryk?

4. Watter plekke sou jy graag oorsee wou besoek?

5. Watter plekke wil jy in ons eie land besoek?

6. Stem jy saam met die idioom “Oos wes, tuis bes”?

Lesreeks 14: Oos wes, tuis bes

Luister en praat

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   153 2013/09/13   8:43 AM

Split by PDF Splitter



Lees en kyk: ’n Gedig

Pre-lees: Lees eers die vrae op bl. 155.

Tydens lees: Lees die gedig aandagtig.

Wêreldreis
In Italië se strate
stamp ’n kar in Rome my om.
In die see by Mauritius
het ’n haai my bestorm.
Op die Amasonerivier
is ek gehap deur ’n piranha.
’n Olifantbul het op
my toon getrap in Ghana.
In Egipte het ek pens en pootjies
in die Nyl beland.
Die kos daar in Meksiko
het my mond vreeslik laat brand.
In Spanje verstik ek
aan ’n groen olyf se pit.
’n Sumo-stoeier in Japan
het bo-op my kom sit.
’n Tier het in Indië
my padkos opgeëet.
In die Kongo het die toergids
my in die woud vergeet.
’n Kangaroe het in Australië
my bene blou geskop.
In Hawaii val ’n kokosneut
uit die bloute op my kop.
In Engeland was net museums
en vervelige ou geboue.
In Groenland het ek amper
gesterwe van die koue. 
My lang wêreldreis
is gelukkig nou verby.
Ek sien baie daarna uit
om van nou af tuis te bly.
Jaco Jacobs
(Uit: ’n Brulpadda in my tas, LAPA Uitgewers, 2008)

154 Kwartaal 3 Week 9 en 10

Lees en kyk
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155

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die gedig?

Beantwoord die vrae skriftelik vir ’n punt uit 20.

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? Hoekom, dink jy, is 
dit so? (2)

2. Skryf al die rymwoorde neer.

 Voorbeeld: om – bestorm 

 a) piranha – ______ e) geskop – ______

 b) beland – ______ f) geboue – ______

 c) pit – ______ g) verby – ______

 d) opgeëet – ______ (7)

3. Na hoeveel lande (plekke) het die spreker gereis? Skryf die 
getal in woorde neer (telwoord). (2)

4. Wat gebeur in Italië met die spreker? (1)

5. Watter dier trap op die spreker se toon in Ghana? (1)

6. In watter land is die Nylrivier? (1)

7. Kies die regte antwoord. Pens en pootjies beteken:

a) letterlik – net met die maag en voete

b) fi guurlik – heeltemal, met jou hele lyf (1)

8. Waar kry ’n mens kangaroes? (1)

9. Watter vervelige dinge sien die spreker in Engeland? (1)

10. In watter land is dit baie, baie koud? (1)

11. Dink jy die spreker het die reis geniet? Dink aan alles 
wat in elke land verkeerd geloop het. (1)

12. Wat, dink jy, is die tema of boodskap van die gedig? (1)

(Totaal: 20)

Die volgende woorde in 
die gedig is samestellings 
(spel hulle as een woord): 

wêreldreis, olifantbul, 
padkos, toergids, 

kokosneut.

Lesreeks 14: Oos wes, tuis bes

Lees en kyk
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Luister en praat: ’n Kortverhaal

Jy gaan nou na ’n storie luister en vrae daaroor beantwoord.

Pre-luister
● Lees eers die vrae noukeurig deur en maak seker dat jy dit verstaan.

● Skryf die vraagnommers in jou werkboek neer.
� Kyk na die prente en opskrifte. Wat, dink jy,

 gaan in die storie gebeur?

Tydens luister
● Luister aandagtig na die teks en maak 

aantekeninge (notes). Jy sal die teks 
twee keer hoor.

Post-luister
● Lees deur jou aantekeninge en fi naliseer 

jou antwoorde. Skryf hulle neer.

’n Grootprater is iemand 
wat oordryf. Dit beteken 

boaster in Engels.

Kwartaal 3 Week 9 en 10

Springbok 
in Parys

Sebra in Rome

Kameelperd in Londen

Luister en praat

Olifant in Egipte
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157Lesreeks 14: Oos wes, tuis bes

Post-luister: Hoe goed het   jy geluister?

1. Waaroor gaan die kompetisie wat die diere hou?

2. Waarteen het Springbok in Parys uitgeklim?

3. Watter stad besoek Sebra?

4. Wat sien Kameelperd by 
Buckinghampaleis in Londen?

5. In watter land klim Olifant die 
piramides?

6. Wat is die Taj Mahal wat 
Leeu in Indië besoek?

7. Wie moet die wenner kies? 
Hoekom is daar nie ’n 
wenner nie?

Taal in konteks

 Skryf die volgende enkelvoudige stelsinne 
in die verlede tyd.

1. Die diere hou ’n grootpraat-kompetisie.

2. Springbok se reis begin in Parys.

3. Sebra vertel van sy besoek aan Rome.

4. Kameelperd geniet sy kuier in Londen.

A

Lees die volgende sinne. Watter woorde 
moet harder gelees word? (klem):
Die één praat groter as die ander.

Gróótpraat is almal se beroep.
Skryf hulle neer.

Onthou, woorde 
wat met be-, ver- 
of ge- begin, kry 
nie ’n ge- in die 
verlede tyd nie, 
bv. besoek – het 

besoek.

Haas en al die diereLeeu in Indië

Luister en praat

Taalstrukture en -konvensies
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158 Kwartaal 3 Week 9 en 10

 Kies die korrekte woord tussen hakies (aanwysende en 
betreklike voornaamwoorde).

1. Die toeris (wie/wat) ver gereis het, wil nou tuis bly.

2. Die reis (op wat/waarop) sy was, is verby.

3. (Hierdie/Daardie) toergids langs my is baie goed.

 Kies die korrekte lidwoord tussen hakies.

1. (’n/Die) Grootprater is iemand wat oordryf.

2. (’n/Die) Kompetisie word gehou om 
(’n/die) beste grootprater te kies.

3. Springbok klim tot bo-op (’n/die) 
Eiffeltoring in Parys.

4. (’n/Die) Taj Mahal in Indië is in 
elke toerismeboek.

 Soek sinonieme vir die volgende 
woorde in die teks.

1. die koningin is slim 3. goeie stories

2. die diere is maats 

 Soek antonieme vir die volgende woorde in die teks.

1. die slegste 2.   onbekende tempel 3.   verloorder

 Verbeter die spelling en taalfoute in die volgende sinne.

Daar was ’n 1. (kompetiesie) oor wie die 2. (goedste) 3. (groot 
+ praat + er) is. Haas 4. (se) almal moet stories 5. (fertel). 
6. (Sprinbok) 7. (se) sy 8. (rys) het in 9. (parys) begin. Leeu 
10. (se) hy het die 11. (taj mahal) in 12. (indie) besoek.

 Maak die sinne langer met die byvoeglike naamwoorde.

1. Hulle sal ’n reis beplan. (interessant)

2. Die boot sal môre vertrek. (luuks)

3. Die vliegtuig kan vinnig vlieg. (nuut)

4. Die Taj Mahal is ’n tempel. (asemrowend)

5. Die piramides is in Egipte. (hoog)

B

C

D

E

F

G

Onthou, gebruik ’n vir 
iets wat nie spesifi ek 
is nie (onbepaald); 

gebruik die vir iets wat 
spesifi ek is (bepaald).

Taalstrukture en -konvensies

Onthou, die 
byvoeglike 

naamwoorde 
sal verander.
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159Lesreeks 14: Oos wes, tuis bes

Skryf en aanbied: ’n Beskrywende opstel

Jy gaan ’n beskrywende opstel van 130   –180 woorde skryf vir ’n 
punt uit 20. Kies enige vreemde plek (nie in Suid-Afrika of Afrika nie), 
soos Rome, Londen of Parys (stede) of Engeland, Frankryk of Meksiko 
(lande). Doen navorsing oor die plek en skryf dan ’n beskrywende opstel 
daaroor.

Beplanning/Pre-skryf
● Kies die plek wat jy wil beskryf. Dit is jou titel.

● Beplan jou inleiding, middel en slot.

● Beplan die volgorde van die sinne in 
elke paragraaf; daar moet ’n kernsin en 
ondersteunende sinne wees.

● Gebruik byvoeglike naamwoorde.

Skryf ’n konsep
● Skryf paragrawe wat logies op mekaar volg.

● Skryf die eerste konsep van jou opstel en let op jou spelling.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied
● Redigeer die opstel deur taal- en spelfoute en leestekens te verbeter.

● Maak seker dat daar ’n logiese volgorde van paragrawe is.

● Proefl ees jou opstel en skryf dit netjies oor vir aanbieding.
(Totaal: 20)

Taal in konteks

Leer die volgende voornaamwoorde.

Ek het ’n toerboek. Dit is my toerboek. Dit is myne.
Jy het ’n toerboek. Dit is jou toerboek. Dit is joune.
Sy (she) het ’n toerboek. Dit is haar (her) toerboek. Dit is hare.
Hy (he) het ’n toerboek. Dit is sy (his) toerboek. Dit is syne.
Ons het ’n toerboek. Dit is ons toerboek. Dit is ons s’n.
Julle het ’n toerboek. Dit is julle toerboek. Dit is julle s’n.
Hulle het ’n toerboek. Dit is hulle toerboek. Dit is hulle s’n.

Taalstrukture en -konvensies

Skryf en aanbied
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160 Kwartaal 3 Week 9 en 10

Luister en praat: Raad aan toeriste in Venesië

Luister na die inligting 
(aanwysings) en maak 
aantekeninge.

As jy by die Marco Polo-
lughawe van Venesië aankom, 
kan jy op drie verskillende 
maniere by jou hotel kom.

1. Neem die watertaxi. Dit is 
die duurste opsie, maar dit 
is baie romanties. Geniet 
die pragtige rit op die water 
na die stad toe. 
(OF)

2. Neem die Alilaguna- 
veerboot, ’n soort waterbus. 
Koop jou kaartjie by die 
lughawe. Dit is ’n baie 
goedkoper opsie. Vir meer 
inligting, sien www.alilaguna.it en/of stuur ’n e-pos aan 
info@alilaguna.it. (OF)

3. Neem ’n bus of gewone taxi as jou hotel op dié manier bereikbaar 
is. Dit is ook ’n goedkoper opsie. Vir meer inligting, gaan na 
www.venicelink.com.

Vrae

1. Noem die DRIE maniere waarop jy van die lughawe by jou hotel 
kan kom.

2. Watter opsie is die duurste?

Luister en praat: Gee instruksies

Iemand wil by jou kom kuier. Gee vir hom of haar instruksies 
of aanwysings hoe om by jou huis te kom. Gebruik woorde soos: 
draai links, draai regs, stap of ry reguit. Gebruik kort, effektiewe 
sinne en verskaf die korrekte besonderhede. 

Luister en praat
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161Lesreeks 14: Oos wes, tuis bes

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Gee sinonieme vir die volgende woorde.

1. aarde – ______ 3. toer – ______

2. boot – ______ 4. baie goed – ______

 Kies die korrekte byvoeglike naamwoorde 
tussen hakies.

1. Dis ’n (lank/lang) vlug van Suid-Afrika na 
Europa.

2. Die (moeg/moeë) toeriste neem ’n 
(vinnig/vinnige) moltrein na die stad toe.

3. Die (vriendelik/vriendelike) ontvangsdame 
by die hotel lewer (goed/goeie) diens.

 Voltooi die idiome en hulle betekenisse (fi guurlike betekenis).

1. As ’n mens pens en ______ in die water beland, is jou ______ 
lyf in die water.

2. As jy gereis het en besluit: oos ______ , tuis ______, dan is dit 
vir jou die lekkerste by jou eie ______.

 Skryf die sinne in die teenwoordige tyd.

1. Ons het by Marco Polo-lughawe geland.

2. Ons het met ’n watertaxi tot by die hotel gery.

3. Dit was duur, maar dit was ’n romantiese rit, wat ons baie 
geniet het.

 Kies die korrekte lidwoord tussen hakies.

(’n/Die) Watertaxi is (’n/die) bootjie wat jou van (’n/die) Marco 
Polo-lughawe na jou hotel toe neem.

 Kies die korrekte voornaamwoord tussen hakies.

1. Ek het (my/myne) vliegtuigkaartjie by (my/myne) reisagent 
gekry.

2. Hy het (sy/haar) vliegtuigkaartjie op die internet gekoop.

3. Sy het (sy/haar) vliegtuigkaartjie by die lughawe gekoop.

4. Ons kry almal (ons/ons s’n) instapkaartjies by die lughawe.

A

B

C

D

E

F

Taalstrukture en -konvensies

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   161 2013/09/13   8:43 AM

Split by PDF Splitter




