
184 Kwartaal 1 Week 1 en 2

Luister en praat: ’n Spotprent

Pre-luister: Kyk na die spotprent van Charlize Theron. 
Tydens luister: Sê wat jy daarop sien. Gebruik woorde soos: 
Oscar-toekenning, beste aktrise, goudmyn, trots op.

Mense met drome17

Post-luister: Rollees: ’n Onderhoud

Voer die TV-onderhoud in pare op.

TV-AANBIEDER:  Charlize, dit is ’n groot voorreg (privilege) om jou te ontmoet.
CHARLIZE:  Baie dankie. Dit is wonderlik om hier te wees.
TV-AANBIEDER:  Hoe lank is jy in Suid-Afrika?
CHARLIZE: Vir ’n week. Eers in Johannesburg en later in Kaapstad.
TV-AANBIEDER: Hoe het dit gevoel om die Oscar te ontvang?
CHARLIZE: Soos ’n droom. My droom het waar geword.
TV-AANBIEDER:  Weer eens baie geluk, Charlize. Ons is trots op ons ster van 

Benoni. Geniet jou verblyf (stay) in Suid-Afrika. En sterkte vir 
jou loopbaan (career)!

CHARLIZE: Baie dankie.
(Deur die skrywer)

● Skryf jou eie onderhoud (een bladsy) wat jy met ’n akteur of aktrise 
voer. 

184

Charlize Theron is die eerste 
Suid-Afrikaner wat ’n Oscar-
toekenning (Oscar award) 
vir die beste aktrise gewen 
het. Kan jy onthou vir watter 
fl iek dit was?

(Uit: Beeld, 2 Maart 2004)

Kwartaal 4 Week 5 en 6

Luister en praat
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185Lesreeks 16: Gebeure en bekendes in Suid-Afrika

Tydens luister: Luister eers na die limeriek oor Charlize Theron 
en lees dit dan hardop met gevoel.

En sy sal nooit jammer 
daaroor wees nie

Luister en praat: ’n Limeriek

Afrikaanse 
meisie

’n Plek in Gauteng waar 
Charlize grootgeword het. 
Dit is naby die goudmyne.

Pre-luister: Het jy geweet?
● ’n Limeriek is ’n snaakse (funny) rympie wat volgens ’n vaste 

patroon geskryf word. Dit gaan gewoonlik oor mense.

● ’n Limeriek bestaan uit vyf reëls. Reël 1 en reël 2 is lank en rym 
met mekaar. Reël 3 en reël 4 is korter en rym met mekaar. Reël 
5 is weer lank en rym met reël 1 en 2.

Die boeremeisie van Benoni

Is nie net ’n gewone vrou nie

Sy het die wêreld gewys

Sy wen die Oscarprys

En sy sal dit nooit berou nie.

Post-luister: Vrae

1. Watter woorde rym met Benoni? 
(Spreek Benoni soos op Engels 
uit: “Benounie”.)

2. Watter woord rym met gewys?

● Skryf nou jou eie limeriek op 
hierdie patroon oor enige held 
aan wie jy kan dink.

185Lesreeks 17: Mense met drome

(Deur die skrywer)

Luister en praat
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186 Kwartaal 4 Week 5 en 6

Lees en kyk: ’n Gedig

Lees die gedig op bl. 187 en beantwoord die vrae daaroor. 

Hersien die leesproses:

Pre-lees
● Kyk na die titel van die gedig en 

voorspel waaroor dit gaan.

Tydens lees
● Lees die teks aandgtig en maak 

aantekeninge (notes). 

Post-lees
● Beantwoord die vrae.

Vrae

1. Wat wil die spreker eendag word?
(’n Heldin in ’n skoolkonsert/
’n Heldin in Hollywood)

2. Wie sal haar pla?
(Die paparazzi/Haar pappa)

3. Wat sal die mense haar die heeltyd vra?
(Haar naam/Haar handtekening)

4. Die spreker wil beroemder wees as watter fi lmster?
(Oprah Winfrey/Charlize Theron)

5. Hoeveel pare skoene wil sy hê?
(Duisend/Miljoen)

6. Waar wil sy hê moet ’n foto van haar gesig verskyn?
(Op die agterblad van ’n tydskrif/Op die voorblad van ’n 
tydskrif)

7. Watter prys wil sy eendag wen?
(’n Oscar/’n Sama)

8. Wat is sy nou in die skoolkonsert?
(’n Blom/’n Boom)

Lees en kyk

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   186 2013/09/13   8:43 AM

Split by PDF Splitter



187Lesreeks 17: Mense met drome

Die boom derde van links
Elke groot droom
moet iewers begin …
Eendag word ek nog 
’n Hollywood-heldin
met lastige  paparazzi
wat my gedurig pla
en mense wat die heeltyd
my handtekening vra.
Ek sal ryker wees as  Oprah,
beroemder as Charlize,
met duisend pare skoene
waaruit ek kan kies.
My gesig sal op die voorblad
van elke tydskrif pryk.
Elke meisie sal wens
dat sy soos ek kon lyk.
Wag maar, eendag is ek
my gewig in Oscars werd.
(Al is ek nou nog net
’n boom in die skoolkonsert.)

Jaco Jacobs
(Uit: ’n Brulpadda in my tas, 
LAPA Uitgewers, 2008)

Post-lees: Letterkundige vrae

Herlees nou die gedig en ontleed dit.

1. Soek die rymwoorde in die gedig en 
skryf hulle neer.

2. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? Wat dink jy is die doel 
daarvan dat dit só geskryf is?

3. Uit hoeveel versreëls bestaan die gedig? 

4. Wat beteken die titel, “Die boom derde van links”? Wie of wat is dié 
boom?

Oprah Winfrey, 
wêreldberoemde 
TV-ster

fotograwe wat 
beroemde 
mense agtervolg 
en pla

Baie kinders het ’n 
droom om eendag 

’n Hollywood-ster te 
wees, en beroemd 

te word. Dit is ’n 
voorbeeld van 

stereotipering om te 
dink dat fi lmsterre altyd 

mooi en beroemd is.

Lees en kyk
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Kwartaal 4 Week 5 en 6188

Lees en kyk: ’n Koerantberig

Pre-lees: Soeklees die berig deur net die antwoorde op die vrae te 
soek.

Vrae

1. Hoe oud is Chad en waar kom hy vandaan?
2. Vir watter Olimpiese held van Amerika het Chad gewen?
3. Waar gaan die volgende Olimpiese Spele in 2016 plaasvind?
4. Hoeveel jaar is Chad jonger as Phelps?

Ons goue 
held
Chad le Clos, 
20-jarige Durbaniet, 
het Dinsdagaand sy 
eerste Olimpiese 
goue medalje in 
Londen gekry en 
terselfdertyd vir 
Michael Phelps, die 
voorste Amerikaanse 
swemlegende van 
alle tye, in die 200 
m-vlinderslag geklop. 
Hy het hom met vyf 
honderdstes van ’n 
sekonde gewen.

“My droom was 
aanvanklik om net in 
dieselfde swembad 
as my grootste held, 
Michael Phelps te 

swem,” sê Chad. 
“Maar toe gebeur dit 
werklik dat ek hom 
wén! My vreugde het 
geen perke gehad na 
dié triomf nie.”

As Chad le Clos 
oor die volgende vier 
jaar reg bestuur word 
en gesond bly, is daar 
geen rede waarom 
hy nie die grootste 
held van die volgende 
Olimpiese Spele 
in 2016 in Rio de 
Janeiro kan word nie, 
glo Michael Phelps.

“Ek het dit geniet 
om teen hom mee 
te ding en hom te 
leer ken,” het Phelps 
gesê. “Hy’s sewe jaar 
jonger as ek, eintlik 

nog ’n kind, maar 
hy het gewys dis 
moontlik om enigiets 
wat jy wil bereik, 
te laat gebeur, as jy 
hard genoeg daarvoor 
werk. Hy het ’n 
mededingendheid in 
hom wat jou laat dink 
hy kán enigiets doen.”
(Verwerk uit: Rapport 
Sport, 5 Augustus 2012)

Tydens lees: Lees nou die hele berig deur en let op die styl van 
die teks.

Post-lees: Skryf jou eie koerantberig oor enige mens met drome vir 
die toekoms.

Lees en kyk
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Lesreeks 17: Mense met drome

Taal in konteks

 Skryf die sinne oor in die lydende vorm. Begin met die woorde 
in vet druk.

1. Chad wen ’n goue medalje in Londen.

2. Almal bewonder Chad vir sy prestasie.

3. Michael Phelps beskryf Chad as ’n ware wenner.

 Vul die hulperkwoorde op die regte plek in die sinne in.

1. Chad le Clos oefen vir die swemkompetisie. (sal)

2. Hy droom groot drome. (kan)

3. Hy volg ’n streng oefenprogram. (moet)

 Gee die regte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen 
hakies.

1. Chad is ’n (hardwerkend) swemmer.

2. Hy is ook ’n (merkwaardig) mens.

3. Hy stel (hoog) eise aan homself.

4. Hy probeer om ’n (styf) oefenprogram vol te hou.

 Leer die homonieme. Hulle is woorde wat dieselfde gespel word, 
maar verskillende betekenisse het (woordeskat in konteks).

1. Chad het hom nie laat keer (stop) om teen sy grootste held 
mee te ding nie.

2. Elke keer (time) as hy aan sy oorwinning dink, kan hy nie glo 
dat hy vir Phelps gewen het nie.

 Soek antonieme in die teks vir die woorde in vet druk.

1. laaste medalje

2. agterste swemmer

3. verloor

4. kleinste

5. hartseer

A

B

C

D

E

189

Taalstrukture en -konvensies
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190 Kwartaal 4 Week 5 en 6

Luister en praat: ’n Liedjie

Jy gaan na die woorde van ’n liedjie 
van Lucas Maree luister.

Hersien die luisterproses:

Pre-luister
● Luister na die titel. Gesels oor 

wat julle met ’n miljoen rand 
sou doen as julle dit kon kry.

Tydens luister
● Luister na die liedjie wat die 

onderwyser vir julle voorlees 
of wat julle op CD hoor.

● Hy/Sy sal dit twee keer lees. 

● Maak aantekeninge terwyl jy aandagtig luister.

Post-luister

Beantwoord die vrae en proefl ees jou antwoorde.

Vrae

1. Wat beteken die frase: “Ek sou kon doen met ’n miljoen”?

2. Sê waarna die “ses nulle” verwys.

3. Noem die drie dinge wat die spreker in strofe 2 laat sukkel.

4. Gee die Afrikaanse woord vir deepfreeze.

5. Wat sou hy graag met ’n miljoen rand wil koop of doen? Kyk na die 
laaste strofe en noem drie dinge.

Hou ’n groepbespreking oor 
wat julle graag met ’n miljoen 

rand sou wou doen!

Lucas Maree

Luister en praat
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191Lesreeks 17: Mense met drome

Skryf en aanbied: ’n Resensie

Pre-skryf: Bestudeer die resensie.

Skryf en aanbied

Wat soek jy in ons sprokie?
Deur David Conway
LAPA Uitgewers

Al begin die boek met “Eendag, 
lank, lank gelede was daar …” wag 
daar baie verrassings op jou. Al die 
bekende sprokies is daar, maar hulle 
word so anders en nuut verken dat 
’n mens soms kan sukkel om die 
oorspronklike storie te herken.

Die gunsteling-sprokieskarakters 
waarmee kinders grootword, is daar, 
maar die stories word vars en met 
nuwe kinkels vertel.

Die illustrasies is kreatief, 
kielielekker en sal die verbeelding 
aangryp. Dit vorm integraal deel 
van elke sprokie.

Die Afrikaanse vertaling is 
uitmuntend en weerspieël heerlike, 
gesellige taalgebruik.

Ek het die boek baie geniet en is 
oortuig daarvan dat veral kinders, 
maar ook tieners en volwassenes, 
veel vreugde daaruit sal put.
(Deur die skrywer)

1. Waarmee begin die boek? Haal ’n frase aan.

2. Sê waarom die resensent van die illustrasies hou. Gee drie redes.

3. Vir wie beveel die resensent die boek aan?

Skryf ’n konsep: Skryf jou eie resensie van 110  –120 
woorde oor enige boek wat jy gelees het.

Titel: Wat is die naam van die boek?
Skrywer: Wie skryf die boek?
Karakters: Wie is in die storie?
Plek: Waar vind dit plaas?
Gebeure: Wat gebeur alles in die storie?
Het ek die storie geniet? Hoekom?
Sal ek die boek aanbeveel (recommend)?
Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied: Skryf die resensie netjies oor.
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Kwartaal 4 Week 5 en 6192

Lees en kyk: ’n Kortverhaal: Groot drome

Pre-lees: Lees die titel en kyk na die prentjie. Waaroor dink jy 
droom die vrou?

Tydens lees: Lees die verhaal en beantwoord daarna die vrae.

Ouma Hanna het altyd groot drome gedroom. Dat sy ’n groot kompetisie 
sal wen. Miskien dié een? Dat haar nommer sal opkom.

Die kompetisie-nommers verskyn op die TV. Sy skryf dit neer.
Haar hand bewe … 7, 4, 1, …
Elke nommer kom nog ooreen met hare. Dit kan nie wees nie! 7, 4, 1, 

5, … Sy het al voorheen van die nommers reg gehad, maar nooit almal nie.
7, 4, 1, 5, 6, 2 … Bingo!
Sy glimlag. Wat sal sy met soveel geld doen? Sy droom …
Miskien op ’n skip reis na ’n eiland? 

Sy wou nog altyd Mykonos in Griekeland 
sien. Miskien liefdadigheid? Ja, beslis. 
Sy wou nog altyd vir arm kinders met 
’n studiefonds help sodat hulle kan studeer.

’n Miljoen rand! Wat kan ’n mens alles 
daarmee doen?

’n Nuwe kar koop – haar ou Golfi e is 
al so oud …

Sy vat ’n slukkie van haar tee.
Sy wil haar land sien – sy was nog altyd net Bosveld toe, en Durban 

toe. Sy wil die Kaap sien. Tafelberg! In ’n vliegtuig soontoe vlieg.
En sy sal baie gee vir die skool op die dorp wat so sukkel, en vir die 

siek kinders in die hospitaal, …
Sy het dié slag die nommers reg, maar sy het nooit ingeskryf nie.

Nell Breda (Verwerk uit: Vrouekeur, 24 Junie 2011)

Post-lees: Hoe goed verstaan jy die kortverhaal?

1. Wie is die hoofkarakter in die verhaal?

2. Sê of die volgende stellings feite (facts) of 
menings (opinions) is.

a) Ouma Hanna wil graag ’n nuwe kar met 
die prysgeld koop.

b) Ouma Hanna gee om vir ander mense.

Ouma Hanna het 
lugkastele gebou – dit 

beteken sy het onwerklike 
drome gedroom. Die 

uitdrukking word fi guurlik 
gebruik, want jy kan nie 

kastele in die lug bou nie.

Lees en kyk
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Lesreeks 17: Mense met drome 193

c) Ouma Hanna het vergeet om vir die 
kompetisie in te skryf.

d) Sy hou daarvan om te dobbel en vir kompetisies in te skryf.

3. Wat is die boodskap van die verhaal? Kies die regte antwoord.

a) Ouma Hanna het al die syfers vir die kompetisie 
reg geraai, daarom het sy ’n miljoen rand gewen.

b) Ouma Hanna het al die syfers vir die kompetisie 
reg geraai, maar sy het nie daarvoor ingeskryf nie.

4. Rangskik die sinne in die regte volgorde om ’n 
opsomming van die storie te maak.

a) Die wenprys is ’n miljoen rand.

b) Sy het al die nommers reg.

c) Aan die einde besef sy sy het 
vergeet om vir die kompetisie in te skryf.

d) Ouma Hanna droom altyd dat sy ’n kompetisie sal wen.

e) Ouma Hanna skryf die nommers neer.

f) Sy droom drome oor wat sy met die miljoen rand kan doen.

g) Eendag verskyn die kompetisienommers op die TV.

Luister en praat: Voorbereide praat jie

Berei ’n praatjie van 2–3 minute voor. Die onderwerp is: Dit is 
tydmors om aan kompetisies soos loterye deel te neem.
● Hersien die stappe vir voorbereiding en aanbieding op bl. 174.
● Bied die praatjie met selfvertroue aan.
● Gebruik kaartjies met hoofpunte om jou te help (leidraadkaartjies).

Taal in konteks

Kies die regte woord tussen hakies (homofone).

1. Ouma Hanna eet (rys/reis), vleis en aartappels.

2. Sy wil graag meer gaan (rys/reis) as sy baie 
geld wen.

Lees en kyk

Taalstrukture en -konvensies

Luister en praat
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Taal in konteks

 Gee die antonieme van die volgende woorde in vet druk.

1. Chad le Clos het ’n medalje in London verloor.

2. Hy is die stadigste swemmer ter wêreld in die vlinderslag.

3. Hy het klein drome vir sy toekoms in swem.

 Skryf die koppelwerkwoorde in die verlede tyd.

1. Chad le Clos is nog altyd ’n mens met drome.

2. Charlize Theron is voorheen onbekend.

3. Oprah is bekend vir haar Oprah Winfrey Show.

  Brei die sinne uit met hulpwerkwoorde.

1. Charlize word ’n bekende aktrise in Hollywood. (wil)

2. Chad le Clos neem aan die Olimpiese Spele deel. (sal)

3. Ouma Hanna koop ’n lotery-kaartjie. (kan)

4. ’n Mens droom groot drome vir jou toekoms. (moet)

 Hersien die deelwoorde.

Teenwoordige deelwoorde verwys na ’n aksie wat besig is om 
te gebeur, bv.: Die spelende kinders baljaar in die tuin. (Hulle is 
besig om te speel = werkwoord + -ende.)

Verlede deelwoorde verwys na ’n aksie wat klaar gebeur het, 
bv.: Die gespeelde wedstryd was gelykop. (Die wedstryd is klaar 
gespeel = ge- + werkwoord + -de.)

 Kies die korrekte deelwoord tussen hakies.

1. Die swemmer swem (verbaasde/verbasend) vinnig vir sy 
ouderdom.

2. Die (verbaasde/verbasende) mense was bly toe Chad die 
resies wen.

 Brei die twee enkelvoudige sinne op twee maniere 
uit. Kies die korrekte woord tussen hakies.

1. Die swemmer (want/wat) die beste is, wen.

2. Die swemmer wen, (want/wat) hy is die beste.

A

B

C

D

E

F

Die swemmer 
is die beste. 

Die swemmer 
wen.

Kwartaal 4 Week 5 en 6

Taalstrukture en -konvensies
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Lesreeks 17: Mense met drome 195

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Verbeter die spelling en punktuasie van die volgende sinne.

1. Weet jy wie charlize theron en chad le clos is_

2. Hulle is alby wereld bekende suid_afrikaners 
wat baie in hulle lewens beryk het_

 Sê watter sinne die volgende is (stelsin, 
uitroepsin, vraagsin – leestekens).

1. Het jy al ooit ’n rol in ’n skoolkonsert 
gespeel?

2. Ja, ek het die hoofrol in die konsert 
gekry.

3. Baie geluk!

 Gee sinonieme vir die volgende woorde.

1. mooi 3. korrek 5. meteens

2. heerlik 4. dadelik 6. partykeer

 Gee die regte vorm van die woord tussen hakies (trappe van 
vergelyking).

Swemmer 1, met die brons medalje, het vinnig geswem. Swemmer 
2, met die silwer medalje, het (vinnig) geswem. Swemmer 3, met 
die goue medalje, het die (vinnig) van almal geswem.

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Die ou dame, ouma Hanna, het groot drome.

2. Sy wen nie regtig die kompetisie nie.

 Skryf die sinne in die lydende vorm. 
Begin met die woorde in vet druk.

1. Ouma Hanna droom groot drome.

2. Sy wen nie regtig die kompetisie nie.

3. Jaco Jacobs vertaal die kinderboek.

4. Die resensent skryf ’n resensie 
oor die kinderboek.

A

B

C

D

E

F

Vul ses hoofl etters, 
een punt, een 
vraagteken en 

een kappie in. Vier 
woorde is verkeerd 
gespel. Spel hulle 

korrek.

Taalstrukture en -konvensies
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