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Breinkrag15
Luister en praat: ’n Onvoorbereide 
mondelinge aanbieding

Beplanning, navorsing en organisering
Verdeel in groepe. Bespreek eers die volgende vrae. Elke groep kry 
aan die einde van die bespreking kans om terugvoer te gee.

● Speel jy graag 
rekenaarspeletjies 
(computer games)? Watter 
speletjies speel jy nog?

● Mag jy by jou huis 
rekenaarspeletjies speel 
so lank as wat jy wil en 
wanneer jy wil? Waarom, 
dink jy, is daar ’n reël hieroor 
in julle huis? OF Waarom is 
daar nie ’n reël hieroor in 
julle huis nie?

Voorbereiding en aanbieding
Jy kry ’n paar minute om ’n praatjie van 2–3 minute lank voor 
te berei en te lewer vir ’n punt uit 10. Kies een van die volgende 
onderwerpe.

1. Rekenaarspeletjies ontwikkel die brein.

2. Rekenaarspeletjies is ’n mors van tyd.

Onthou:

Let op die struktuur van jou praatjie:

● Organiseer jou inligting logies.

● Kies ’n effektiewe inleiding en slot.

● Let op jou woordeskat en taalgebruik.

● Maak oogkontak en let op jou liggaamstaal, 
praat soms stadiger, dan weer vinniger. (Totaal: 10)

Kwartaal 4 Week 1 en 2

Luister en praat
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Luister en praat: ’n Gedig

Lees die gedig hardop met 
gevoel. Gebruik die gepaste toon, 
tempo en intonasie van jou stem. 
Let op die leestekens.

Al sy krag
Is jou brein groot of is hy klein?
Wil jy dalk al jou gedagtes verfyn?
Koop vir jou ’n rekenaarspeletjie –
al is dit net enetjie.
Vervelig is dit nie, dit sal jou nooit verveel nie.
Onthou net, jou aandag kan jy dan nie 
verdeel nie!
As jy daaraan verslaaf raak …
is dit ’n ernstige saak. 
Jy kan soveel méér met jou brein doen: 
Probleme oplos, gedigte skryf, geheime verbloem.
Jou brein bevat ’n GROOT vrag:
gebrúik net al sy krag.
(Deur die skrywer)

Vrae
1. Skryf die pare rymwoorde neer, soos 

klein – verfyn.
2. Waaraan kan ’n mens verslaaf raak?
3. Haal die woorde in reël 5 van die gedig 

aan vir boring (byvoeglike naamwoord) 
en bore (werkwoord) in Engels.

4. Wat is die drie dinge wat die spreker 
sê ’n mens ook met jou brein kan doen, 
behalwe rekenaarspeletjies speel?

5. Soek ’n antoniem in die gedig vir: verkoop, 
vergeet, minder.

6. Soek ’n sinoniem vir die woord wegsteek.

Het jy geweet?
Vervelig (boring) en 
verveeld (bored) is 

paronieme. 
Hulle kom albei van 
die woord verveel 

(to bore).

Om iets te 
verbloem (disguise) 
beteken om iets weg 

te steek.

Lesreeks 15: Breinkrag

Luister en praat
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164 Kwartaal 4 Week 1 en 2

Lees en kyk: ’n Kortverhaal

Pre-lees
● Vluglees eers die kortverhaal. Lees net die onderstreepte gedeeltes. 

Sê waaroor dit gaan (voorspel wat gaan gebeur).

� Gee jou eie titel vir die verhaal.

� Soeklees die teks en skryf die name van al die karakters in die 
kortverhaal neer. (Die rekenaar is ook een van hulle!)

Tydens lees: Lees daarna die kortverhaal aandagtig deur en 
beantwoord dan die begripsvrae.

Nico se pa is ’n uitvinder (inventor  ). Hy het ’n robot gebou.
“Nico, jou pa het ’n regte, egte robot gebou!” roep Vusi opgewonde 

(excitedly) uit. “Wat kan hy alles doen, Oom?”
Nico se pa vryf oor sy baard. “Wel, ek het hom nog nie klaar getoets 

nie, maar hy kan praat en somme 
doen en hy kan … Wag, kom ek wys 
julle.” Nico sien hoe sy pa ’n knoppie 
op die robot se rug druk. 

“Hallo!” sê hy met ’n blikkerige 
stem. “Hoe gaan dit?”

“Wat is jou naam?” vra Nico se 
pa.

“My naam is Bertie Blikbrein.” 
antwoord die robot.

“Bertie, dit is Nico en Vusi,” sê Nico 
se pa.

Die robot praat. “Hallo, Nico en 
Vusi.”

“Die meeste van sy programme is klaar in sy geheue (memory) 
gelaai,” sê Nico se pa. “Drie woordeboeke, ’n hele ensiklopedie, ’n 
wêreldatlas en selfs ’n resepteboek (recipe book) en ’n DVD met 
danstegnieke. Julle kan hom enigiets vra.”

Nico onthou iets wat hulle vandag by die skool geleer het. 
Hy besluit om die robot te toets en vra: “Bertie, wat is die hoofstad van 

Egipte?”
“Kaïro,” antwoord Bertie dadelik. “Die amptelike taal van Egipte is Arabies. 

Egipte is die tuiste van die piramides. Die Nyl is ’n rivier wat deur …”

My naam 
is Bertie 

Blikbrein.

Lees en kyk
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165Lesreeks 15: Breinkrag

“Dankie, Bertie, dis genoeg,” sê Nico se pa. “Hy spog met sy kennis!”
“Wat is 89 maal 34?” vra Vusi.
“3 026,” sê Bertie dadelik.
“Is hy reg?” wil Nico weet.
Vusi trek sy skouers op. “Hoe moet ek weet? Ek kan nie daardie 

moeilike som uit my kop doen nie. Ek het ’n sakrekenaar (pocket 
calculator) nodig.”

“Hy is reg,” verseker Nico se pa hulle. 
“Wat is klein en rooi en baie goed met somme?” wil Bertie weet.
“Wat bedoel hy?” Nico kyk verbaas na sy pa.
“’n Tamatie met ’n sakrekenaar!” antwoord Bertie met ’n laggie.
Nico se pa trek sy skouers verleë (embarrassed) op. “Ek het ’n paar 

grappies op die internet gekry en dit ook in sy geheue gelaai.”
“Ongeloofl ik …” sê Vusi. Sy mond hang skoon oop van bewondering. 

Nico glimlag. Bertie Blikbrein is beslis die heel beste ding wat sy pa nog 
ooit uitgevind het!
Jaco Jacobs
(Uit: Bertie Blikbrein, LAPA Uitgewers, 2009)

● Sê of die volgende woorde samestellings of afl eidings is.

a) sakrekenaar c) woordeboek e) hoofstad

b) uitvinder d) wêreldatlas f) ongeloofl ik

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die kortverhaal?

1. Wat het Nico se pa gebou? Kies die regte antwoord.

a) ’n Rekenaar b) ’n Robot c) ’n Woordeboek

2. Noem DRIE goed wat Bertie kan doen.

3. Noem SES dinge wat Nico se pa in Bertie se geheue gelaai het.

4. ’n Feit (fact) of ’n mening (opinion)? Bertie Blikbrein is slim.

● Som die verhaal in 40–50 woorde op (opsomming). Skryf vyf sinne 
oor die storie in jou eie woorde neer.

Samestellings bestaan uit twee selfstandige 
basisvorme. Afl eidings bestaan uit ’n 
basisvorm met voor- of agtervoegsels.

Lees en kyk
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regterbrein linkerbrein

kreatiewe denke 
(gedigte skryf en 
skilderye skilder)

logiese denke 
(wiskunde doen, 
probleme oplos)

166 Kwartaal 4 Week 1 en 2

Lees en kyk: Jou en Bertie Blikbrein se geheue

Pre-lees: Kyk na die prentjie en byskrifte (labels) onder. Weet jy 
hoe ons dinge onthou?

Tydens lees: Lees die uittreksel uit ’n ensiklopedie en beantwoord 
die vrae.

Jou geheue werk op drie maniere. Jy het ’n geheue van iets 
vir ’n kort tydjie omdat jy dit net vinnig gesien of gehoor het. Jy 
het korttermyngeheue (short-term memory) wat dinge wat jy 
gehoor of gesien het omtrent vyf minute lank bewaar. Jy het 
langtermyngeheue (long-term memory) wat dinge ’n leeftyd lank 
bewaar. Soos jy ouer word, word dit makliker om dinge wat lank 
gelede gebeur het, te onthou. Die brein moet partykeer dinge vergeet 
om plek te maak vir nuwe herinneringe.

(Verwerk uit: Die groot geïllustreerde ensiklopedie, Human & Rousseau, 1996)

Post-lees: Dinkvrae: Afl eidings en gevolgtrekkings
1. Hoekom sal ’n robot se brein nooit vergelyk kan word met ’n mens 

s’n nie?
2. Dink jy Bertie Blikbrein sal die volgende dag nog vir Nico en Vusi 

onthou?
3. Dit klink of Bertie Blikbrein baie slim is. Waarom is dit so?
4. Dink jy Bertie Blikbrein kan onthou hoe Nico se pa hom gebou het? 

Waarom sê jy so?
5. Voltooi die sin: Jou geheue is dit wat jy …

Lees en kyk
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167Lesreeks 15: Breinkrag

Taal in konteks

Lees die interessanthede oor die brein.

● Hou jou twee vuiste teen mekaar. Dis hoe groot jou brein is.

● Die meeste mense gebruik elke dag net 10% van hulle 
breinkrag!

● Daar vloei elke minuut drie koeldrankblikkies se bloed deur die 
brein.

� Die brein dink gemiddeld 70 000 gedagtes per dag.

� Jou brein gebruik 20% van die suurstof in jou liggaam.

 Soek antonieme in die teks vir die volgende woorde.

1. klein 2. minste 3. nag

 Soek sinonieme in die teks vir die volgende woorde.

1. persoon 2. ongeveer 3. lyf

 Maak sinne met die volgende woorde (verwarrende woorde).

1. brein 2. bruin 3. help 4. hulp

 Waarvoor staan die simbool en afkorting?

1. % 2. kg

 Verbind die sinne met die woord tussen hakies.

Voorbeeld:  Die kortverhaal gaan oor Bertie Blikbrein. Ek lees die 
kortverhaal. (wat)

Antwoord: Die kortverhaal wat ek lees, gaan oor Bertie Blikbrein.
1. Die robot werk goed. Nico se pa bou die robot. (wat)

2. Die grappies is snaaks. Ek onthou die grappies. (wat)

3. Die brein help ’n mens dink. Die brein is ’n orgaan. (wat)

 Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies. 

1. Bertie is ’n (reg), (eg) robot met ’n (blikkerig) stem.

2. Nico se pa se robot is ’n (goed) uitvinding wat (moeilik) 
somme kan uitwerk en (snaaks) grappies kan onthou.

A

B

C

D

E

F

Taalstrukture en -konvensies
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168 Kwartaal 4 Week 1 en 2

Skryf en aanbied: Instruksies

Bestudeer die instruksies. Hulle is bevelsinne. 

1. Neem ’n stuk papier van A4-grootte.
2. Vou die papier in twee.
3. Vou die papier weer in twee.
4. Herhaal die vouery van die papier tot jy nie meer kan nie.
5. Hoeveel keer kry jy dit reg om die papier in die helfte te vou? 

Skryf jou eie instruksies oor hoe om ’n kopkaart te maak.

Beplanning/Pre-skryf: Beplan jou instruksies – gee hulle kort, duidelik 
en bondig.
1. Teken ’n sirkel in die middel.
2. Skryf Brein daarin.
3. Verdeel die sirkel in twee dele en skryf: Linkerbrein en regterbrein.

Skryf ’n konsep: Skryf die instruksies verder.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied
● Lees jou instruksies. Hulle moet logies op mekaar volg.

● Kyk of jy taal- en spelfoute gemaak het (redigering).

● Skryf dit netjies oor vir aanbieding.

Taal in konteks: Voorsetsels

Kies die regte voorsetsels tussen hakies.

1. Ek hou baie (van/aan) rekenaarspeletjies.
2. Ek is eintlik al verslaaf (van/aan) rekenaarspeletjies.
3. ’n Mens kan soveel meer (met/op) jou brein doen.

MusiekWiskunde

Linkerbrein Regterbrein

Logiese denke

Taal

Kreatiewe denke

Skilder

Taalstrukture en -konvensies

Skryf en aanbied
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169Lesreeks 15: Breinkrag

Taal in konteks

Lees die strokie en voer die opdragte uit.

(Deur die skrywer)

 Vul die ontbrekende leestekens en skryftekens in.

Voorbeeld: John vra wie dink jy is die slimste mens op aarde
Antwoord:  John vra: “Wie, dink jy, is die slimste mens op aarde?”
1. Jane se Albert Einstein was die slimste

2. John se Ek het al baie fotos van Einstein gesien

 Skryf die volgende sinne in die indirekte rede. 

Voorbeeld: John sê: “Dit klink baie slim!” John sê dat …
Antwoord: John sê dat dit baie slim klink.
1. Jane sê: “Leonardo da Vinci was baie slim.” Jane sê dat …

2. John sê: “Ek dink my pa is die slimste.” John sê dat …

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

1. Da Vinci was slim. Hy het die vliegmasjien uitgedink. (want)

2. Da Vinci was slim. Hy het die vliegmasjien uitgedink. (omdat)

3. Albert Einstein was slim. Ons glo vandag nog sy teorie. (en)

4. Albert Einstein was slim. Ons glo vandag 
nog sy teorie. (daarom)

A

B

C

As ons sinne met omdat verbind, skuif die werkwoord na 
die einde van die sin. As ons sinne met daarom verbind, 

skuif die werkwoord terug tot net ná die voegwoord.

Wie, dink jy, 
is die slimste 

mens op 
aarde?

Albert Einstein 
was die slimste. 

Hy het die 
relatiwiteits-

teorie uitgevind.
Dit klink 

baie slim!

Leonardo da Vinci was net 
so slim. Hy het die eerste 

vliegmasjien uitgedink. En hy 
was ’n briljante kunstenaar!

Ek dink my pa is die 
slimste. Hy weet net 

wanneer om vir my ma 
blomme te gee – voordat 

hy Saterdae wil rugby kyk.

1 2 3

Taalstrukture en -konvensies
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170 Kwartaal 4 Week 1 en 2

 Gee die intensiewe vorme van die volgende byvoeglike 
naamwoorde.

1. oud 5. klein

2. jonk 6. skoon

3. duur 7. koud

4. goedkoop 8. warm

 Leer die homonieme.

1. As ’n mens baie slim is, is jy dikwels ook wys (wise).

 As jy na iets wys (point), wil jy hê iemand moet daarna kyk.

2. As ’n mens feite wil leer (learn), moet jy konsentreer.

 As jy op ’n leer (ladder) wil klim, moet jy versigtig wees.

 In watter sin het die woorde ’n letterlike betekenis?

In watter sin het dit ’n fi guurlike betekenis? Motiveer.

1. Dit breek my hart dat jy nie verder wil studeer nie.

2. My hart klop vinniger as ek ’n mooi meisie sien.

 Kies die regte woord tussen hakies (homofone).

1. ’n Klip is baie (hard/hart); dis moeilik om te breek.

2. ’n Mens se (hard/hart) is die orgaan wat die bloed deur jou 
liggaam pomp.

D

E

F

G

Onthou!
Homonieme is woorde wat presies dieselfde klink en lyk, maar 

verskillende betekenisse het.

Het jy geweet?
Die woord krag kan letterlik of fi guurlik gebruik word:

Elektriese krag is die elektriese sterkte van ’n gloeilamp. (letterlike 
betekenis)

Breinkrag is die krag of sterkte van ’n mens se brein. (fi guurlike betekenis)

Onthou!
Die woorde hard en hart is homofone. Hulle klink dieselfde, maar word 

verskillend gespel en het verskillende betekenisse.

As iets baie 
nuut is, is dit 
splinternuut 

(intensiewe vorm).

Taalstrukture en -konvensies
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171Lesreeks 15: Breinkrag

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Gee die korrekte woord vir die omskrywing (een woord vir).

1. ’n Boek met resepte.

2. ’n Rekenaar wat jy in jou sak dra.

3. Iemand wat iets uitvind.

 Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord.

1. ’n Mens se brein is ’n (belangrik) deel van jou liggaam, want 
dit help jou om (moeilik) en (ingewikkeld) probleme op te 
los.

2. As ’n mens intelligent is, is jou brein gewoonlik (baie vinnig).

3. As jy (baie moeg) is, moet jy rus sodat jy die volgende dag 
weer (baie fris) en (baie lewendig) kan wees.

 Skryf die sinne oor in die direkte rede.

1. John sê dat hy baie oor sy brein geleer het.

2. Jane vra vir John of John sy brein oefen.

 Verbind die sinne met ’n voegwoord.

1. Gaan slaap vroeg. Jy kan konsentreer in die klas. (sodat)

2. ’n Mens moet gesond eet. Dit is goed vir jou brein. (omdat)

 Voltooi die sinne met die korrekte voorsetsels.

1. Einstein was die slimste mens ______ aarde.

2. Die robot praat ______ ’n blikkerige stem 
en groet ______ Nico en Vusi.

3. ’n Mens se brein gebruik 20% ______ 
die suurstof ______ jou liggaam.

 Sê of die volgende woorde homofone 
of homonieme is.

1. Die vier soldate stap fi er en regop.

2. My brein is goed geoefen. Hy kan baie 
goed (dinge) onthou.

A

B

C

D

E

F

Taalstrukture en -konvensies
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