
Kwartaal 1 Week 5 en 628

’n Dieredrama: Kameel-
perd en Renoster3

Luister- en praat: Twee gedigte

Pre-luister: Noem ’n paar wilde diere wat jy al gesien het.

Tydens luister: Luister na die twee gedigte oor wilde diere. 

Kameelperd

Kameelperd is stil en  lankmoedig  en sag

en groot is sy oë wat die wêreld  betrag.

Hy staan altyd  wydsbeen  om water te drink,

en  buig  dan sy nek na die poel wat so blink.

Sy lang,  slanke  nek kan nie veel verder  rek   –

sowaar, as dit kon, sou ons dink jy is  gek  !

So hoog op sy bene staan hy en  kou

kameeldoringblare en bossies vol  dou.

Tracy Going (vertaal deur Carine Janse van Rensburg)
(Uit: Afrika-diere: Rympies en resepte, Penguin Books, 2010)

Post-luister: Vrae

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig?

2. Hoeveel versreëls is daar in elke strofe?

3. Wat rym met:

a) sag – ______ c) rek – ______

b) drink – ______ d) kou – ______

4. Klap jou hande vier keer in elke versreël 
om die ritme van die gedig te voel.

 Kameelperd is stil en lankmoedig en sag 
en groot is sy oë wat die wêreld betrag. 

5. Wydsbeen beteken:  a)   Met sy bene teenmekaar.
b)   Met sy bene uitmekaar.

tolerant

observe

legs 
astride

bend stretch

slim crazy

chew

dew

versreël

strofe

Luister en praat
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Lesreeks 1: Ubuntu: Doen iets vir ander 29

burden

strange

muscled

giant
horn

poacher

Post-luister: Vrae

1. Hoeveel strofes is daar in hierdie gedig?

2. Hoeveel versreëls is daar in elke strofe?

3. Is die rymskema paarrym (aabb) of kruisrym (abab)?

4. Watter woorde rym met: 

a) oppas – ______ c) reus – ______

b) dier – ______ d) wag – ______

5. Wat pas nie?

’n Renoster

a) is groot en grys,

b) is styf en gespier,

c) is klein en bruin,

d) het ’n pragtige horing.

Luister en praat: ’n Gesprek oor ’n drama

Het jy al ’n drama gelees of ’n opvoering daarvan gesien? 
Vertel jou maats daarvan, want jy gaan nou ’n drama lees.

versreël

strofe

Lesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en Renoster

Renoster, oppas!

Renoster, oppas!

Jou pragtige horing is jou  las.

Jy is ’n  eienaardige  dier –

rond, styf en  gespier.

Grys, groot soos ’n  reus

Maar vir die  horing  op jou neus

sit die  wilddief  en wag;

hulle wil jou jag.
(Deur die skrywer)

Luister en praat
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30

Lees en kyk: ’n Drama: Hoe Kameelperd sy 
lang nek gekry het

Pre-lees: Probeer voorspel hoe kameelperd sy lang nek gekry het.

Tydens lees: Verdeel in groepe van vier en lees die drama hardop.

Elke leerder kry ’n rol, bv. verteller. Die 
karakters is: Kameelperd, Renoster en Dokter.

VERTELLER: Lank, lank gelede was Kameelperd 
se nek en bene nog so kort soos 
die ander diere s’n. Hy het baie 
soos Eland en Koedoe gelyk. Al die 
diere was gelukkig, maar toe kom 
daar droogte in die bos waar al die 
diere bly. Daar was min kos en water rondom die watergate. 
Kameelperd loop toe sy vriend, Renoster, raak.

KAMEELPERD: Ag ja, my ou maat, die lewe is maar swaar. Die kos is min.
RENOSTER: Ja, Kameelperd, al die diere eet die gras op. Daar’s min kos 

oor. Wat sal ons doen?
KAMEELPERD: Sien jy daardie hoë bome? Hulle het sappige blare.
RENOSTER: Dis waar. Maar ons kan nie daar bykom nie. Wat help dit?
KAMEELPERD: Ons moet iets doen om dit by te kom. Kom ons gaan dokter 

toe en vra hom om te help. Hy’s baie slim. Kom!
RENOSTER: Wag! Ek drink net gou water, dan kan ons gaan.
VERTELLER: Die twee begin aanstap. Uiteindelik, nadat hulle lank en ver 

gestap het, kom hulle by die dokter se huis aan. Hulle vertel 
vir hom wat hulle probleem is.

DOKTER: Dis maklik om julle probleem op te 
los. Kom môre terug, dan gee ek vir 
julle towermedisyne om te drink. Ná 
’n rukkie sal julle nekke en bene begin 
langer word – só lank dat julle maklik 
by die hoogste bome kan bykom.

VERTELLER: Die dokter begin dadelik met sy 
towerbrousel. Opgewonde stap 
Kameelperd en Renoster weer heelpad 
terug na die modderige watergat toe.

Stop! Moenie 
verder lees nie! 

Voorspel wat verder 
gaan gebeur.

Kwartaal 1 Week 5 en 6

Lees en kyk
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31Lesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en Renoster

Deel 2

VERTELLER: Vroeg die volgende oggend staan Kameelperd alleen voor 
die dokter se deur. Renoster het ’n nuwe kolletjie groen gras 
ontdek. Hy was so opgewonde, hy wou nie saamkom nie.

DOKTER: O, jy is alleen hier, Kameelperd? Dan gee ek maar al die 
towermedisyne vir jou. Dis jammer van ou Renoster! Hy sal 
maar net moet gras eet, nie blare nie!

KAMEELPERD: Dankie, Dokter! Baie, baie dankie.
VERTELLER: Hy vat die medisyne, stap weg en sluk alles 

met een slag in. Na ’n rukkie begin hy 
voel iets gebeur …

KAMEELPERD: My bene en nek voel snaaks. 
Hulle rek! Hulle word langer … 
en langer … My kop raak al 
hoe verder van my pote af! 
Ek … ek kan dit nie glo nie. Die 
towermedisyne het gewerk!

VERTELLER: Kameelperd lyk skielik anders. 
Sy kop is hoog in die lug. Hy kyk 
af en sien sy lang bene en sy 
lang, lang nek. Hy glimlag tevrede en begin rustig aan die 
hoë boom se blaartjies knibbel.

(Vertaal en verwerk uit: When Hippo was hairy and other tales from Africa, 
Bok Books International, 1988)

Post-lees: Bestudeer die woordeskat en maak sinne daarmee oor 
die storie.

droogte: drought; wanneer dit ’n lang tyd nie gereën het nie
knibbel: nibble; met klein happies eet of peusel
modderige watergat: muddy waterhole; drinkplek met modder
rek: stretch; langer word
renoster: rhinoceros; ’n groot, grys dier met ’n horing op sy neus
sappige blare: juicy leaves; groen blare met baie sap
tevrede: satisfi ed; gelukkig, nie ontevrede nie
towerbrousel: magic potion; die towermedisyne wat die dokter self 

aanmaak en wat diere kan toor

Lees en kyk
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32 Kwartaal 1 Week 5 en 6

Post-lees (vervolg): Hoe goed verstaan jy die drama?

1. Wie is die karakters in die drama op bl. 30–31?

2. Waar speel dit af? (plek)

3. Voltooi die blokkiesraaisel oor die woordeskat in die drama.

Leidrade

Dwars:

1. ’n Wilde dier met ’n lang nek.

5. Die man wat vir Kameelperd 
die towermedisyne gegee het.

6. Die groen goed op die grond 
wat die renoster eet.

8. ’n Dier het vier hiervan en hy 
loop daarmee.

9. Wanneer dit ’n lang ruk nie 
gereën het nie, is daar dr_____.

Af:

2. Kameelperd het dit gedrink 
en toe het sy nek (en sy bene) 
langer geword.

3. ’n Groot, grys dier met ’n 
horing op sy neus.

4. Die groen goed aan bome wat 
’n kameelperd eet.

7. ’n Kameelperd s’n is baie lank.

2 3 4

1 K M R B

5 D R

6 G

7

8 B N N

9 D R E

Lees en kyk
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33Lesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en Renoster

Luister en praat: Vertel ’n storie

Jy gaan ’n storie vir punte 
aan jou onderwyser vertel. 
Jy kan jou eie storie oor diere 
kies of jy kan die storie van hoe 
Kameelperd sy lang nek gekry 
het, vertel. Dit gaan 10 punte tel.

(Totaal: 10)

Woordeskat en woordeboekgebruik

Kyk na die woordeboekinskrywings in Nuwe Woordeboek sonder 
grense. Beantwoord die vrae.

1. Wat is die meervoud van 
kameelperd?

2. Wat is die Engelse woord vir ’n 
kameelperd?

3. Watter woord kom ná kameelperd?

4. Wat is die verkleinwoord van dié 
woord?

5. Voltooi die defi nisie van dié woord: 
’n ______ is ’n vertrek 
__________________.

Onthou!
•  Le� op �ou ui�spraak en liggaams�aal.

•  Maak seker da� �� die s�orie in�eressan� 
vertel: maak oogkontak, gebruik gebare 

en praat duidelik.
•  Wissel �ou �empo af (praa� soms s�adig, 

dan weer vinniger).

kameelperd naamwoord  (kameelperde, kameelperdjie)
’n Kameelperd is ’n geel dier met bruin kolle, lang bene en ’n baie lang nek. ➪ Die kameelperd [giraffe] is so lank, hy vreet al die boonste blare in die boom.

kamer naamwoord  (kamers, kamertjie)
’n Kamer is ’n vertrek in ’n gebou wat kleiner is as ’n saal. ➪ Het jy al jou kamer [room] netjies gemaak?

Het jy geweet?
’n Kameelperd is 
nie ’n kameel nie.

’n Kameelperd is nie 
’n perd nie.

’n Kameelperd het 
’n lang nek.

’n Kameel het ’n boggel 
op sy rug.

’n Perd het nie so 
’n lang nek nie, en

nie sulke lang
bene nie.

(Deur die skrywer)’n Kameel ’n Kameelperd

Luister en praat

Woordeskat en woordeboekgebruik
Taalstrukture en -konvensies
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34

Taal in konteks

 Gee die meervoude van die woorde tussen hakies (oop en 
geslote lettergrepe).

1. Alle (kameelperd) het 
lang (nek).

2. ’n Kameelperd het nie 
twee (been) nie, maar 
vier. Hy het ook nie twee 
(kop) nie, maar net een 
kop.

3. Daar is baie (boom) en 
baie (watergat) in die 
wildtuin.

4. Baie (renoster) in die wildtuin word gejag vir hul (horing).

5. Al die (kameelperd) hou 
baie van die groen (blaar) 
aan die hoë (tak).

 Leer die voornaamwoorde wat 
na die kameelperd verwys.

Doen die oefening oor die 
renoster.

1. Ek het twee horings op my neus. Dis ______ horings.

2. Jy het twee horings op jou neus. Dis ______ horings.

3. Sy het twee horings op haar neus. Dis ______ horings.

4. Hy het twee horings op sy neus. Dis ______ horings.

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Kameelperd se nek en bene is eers kort.

2. Daar is ’n droogte en die kos is min.

3. Kameelperd en Renoster vra hulp by die dokter.

4. Net Kameelperd drink die medisyne.

5. Sy bene en sy nek word daarna langer en langer.

A

B

C

Onthou!
Woorde met kort klanke, soos kop, 
nek, tak, kry ’n –pp– of –kk– in die 
meervoud, bv. koppe, nekke, takke 

(geslote lettergrepe).
Woorde met lang klanke, soos been, 
boom, blaar, word met een e, o of 
a in die meervoud gespel, bv. bene, 

bome, blare (oop lettergrepe).

Ek het ’n lang nek. Dit is my nek.
Jy het ’n lang nek. Dit is jou nek.

Sy (vroulik) het ’n lang nek. 
Dit is haar nek.

Hy (manlik) het ’n lang nek. 
Dit is sy nek.

Kwartaal 1 Week 1 en 2

Taalstrukture en -konvensies
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Lesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en Renoster 35

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

Voorbeeld: Renoster hou daarvan ______ gras ______ eet. (om te)
Antwoord: Renoster hou daarvan om gras te eet.
1. Kameelperd hou daarvan ______ blare ______ eet. (om te)

2. Al die diere hou daarvan ______ in die bos ______ woon. (om 
te)

3. Die diere hou daarvan ______ water ______ drink. (om te)

 Beantwoord al die vrae in die ontkennende vorm.

1. Het jy al ooit ’n kameelperd met ’n kort nek gesien? Nee, …

2. Sit daar iets op die renoster se horing? Nee, …

3. Is daar êrens ’n voël op die kameelperd se rug? Nee, …

4. Het iemand ’n renoster gesien? Nee, …

 Gee antonieme van die vetgedrukte woorde.

1. Lank gelede was Kameelperd se nek en bene 
lank, maar vandag is hulle baie kort.

2. Toe daar ’n droogte was, was daar baie water 
en die diere was gelukkig.

3. Vandag eet Kameelperd die blare in die laagste 
bome en Renoster eet steeds die gras hoog op die grond.

 Gee sinonieme vir die woorde in vet druk.

Renoster en Kameelperd is 1. vriende. Hulle besluit om die 
dokter se 2. advies te vra. Die dokter is baie 3. intelligent en net 
Kameelperd luister na hom. Vandag kan Kameelperd blare vreet in 
die hoogste, 4. mooiste bome.

D

E

F

G

Leer hoe om die ontkennende vorm te gebruik.
iemand word niemand … nie

êrens word nêrens … nie
al ooit word nog nooit … nie

iets word niks … nie
Onthou die tweede NIE, bv. Niemand het ’n kameelperd gesien nie.

slim        raad        pragtigste        maats

Taalstrukture en -konvensies
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36

Lees en kyk: Soeklees

As ’n mens soeklees, soek jy so gou 
moontlik die regte antwoord – jy lees 
nie alles nie en jy lees nie hardop nie.

Lees die vrae en soek gou die antwoorde.

1. Hoe lank is ’n kameelperd?

2. Wat eet ’n kameelperd?

3. Hoe vinnig hardloop ’n kameelperd?

4. Hoeveel weeg ’n kameelperd?

5. Waar woon ’n kameelperd graag?

Feite oor die kameelperd
Gewig

Hoeveel weeg ’n kameelperd? ± 1 500 kilogram (kg)

Hoogte

Hoe lank is ’n kameelperd? ± 550 sentimeter (cm)

Snelheid (spoed)

Hoe vinnig hardloop hy? ± 50 kilometer per uur (km/h)

Hoe lank leef hy? 28 jaar

Eetgewoontes

Wat eet ’n kameelperd? Blare en takkies van hoë bome

Woonplek   In die oop grasvlaktes, nie in 
digte bosse nie.

Het jy geweet? Die langste 
kameelperd wat ooit gemeet 
is, was 6,09 meter hoog. Dit 
was in die Chester-dieretuin 

in Kenia, Sentraal-Afrika.

Het jy geweet? Al is ’n 
kameelperd se nek so 

lank, het dit ook net sewe 
werwels (vertebrae) – net 
soveel as wat ’n mens het.

Kwartaal 1 Week 5 en 6

Lees en kyk
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37Lesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en Renoster

Skryf en aanbied: ’n Dialoog

Jy gaan ’n dialoog van een bladsy lank tussen Kameelperd en 
Renoster skryf vir ’n punt uit 10.

Beplanning/Pre-skryf

Lees Kameelperd se sinne en besluit wat Renoster moet antwoord. Brei 
die dialoog uit.

Beplan eers jou dialoog. Besluit op gepaste woorde en uitdrukkings.

KAMEELPERD:  Renoster, is jy ook honger?
RENOSTER:   
KAMEELPERD:  Sien jy die blare aan die bome daar bo?
RENOSTER (kyk op):  
KAMEELPERD:  Ek het ’n plan.
RENOSTER:   
KAMEELPERD:  Kom ons gaan dokter toe en vra sy raad.
RENOSTER:   

Skryf ’n konsep
● Onthou, die vorm van ’n dialoog is soos die vorm van ’n drama.

� Moenie aanhalingstekens gebruik nie.

� Die name van die karakters kom langs die kantlyn met ’n 
dubbelpunt na die karakter se naam.

� Enige ekstra inligting kom tussen hakies ná die naam.

� Laat ’n reël oop na elke spreker se woorde. 

� Gebruik natuurlike taal, soos mense (diere in 
dié geval) met mekaar praat.

� Plaas ’n komma voor of na die naam van 
die persoon met wie gepraat word.

� Gebruik leestekens (soos uitroeptekens en 
vraagtekens) om gevoel oor te dra.

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

� Proefl ees jou fi nale weergawe vir aanbieding.
(Totaal: 10)

Skryf en aanbied
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Kwartaal 1 Week 5 en 638

Lees en kyk: Pretlees van onder na bo

Leer die idiome.
● As ’n mens hoog in die takke is, het jy te veel gedrink en is jy 

dronk.

● As ’n mens deur jou nek praat, praat jy onsin (rubbish) of 
nonsens.

● As jou kop deur is, het jy iets reggekry/geslaag.

(Deur die skrywer)

Lees en kyk

Taalstrukture en -konvensies
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Lesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en RenosterLesreeks 3: ’n Dieredrama: Kameelperd en Renoster 39

Hersiening: Wat ken jy nou?

  Verbeter die spelling van die woorde in vet druk 
(remediëring).

’n Kameel perd het baie lang beene, daarom kan hy die blaare 
aan die hoe take van doring boome maklik bykom en eet.

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Daar is min kos vir die diere om te eet.

2. Kameelperd en Renoster soek hulp by die dokter.

3. Die dokter gee die volgende dag vir Kameelperd medisyne.

4. Renoster bly by die watergat en vreet gras.

5. Kameelperd se bene en nek rek en word lank.

 Pas die betekenisse in kolom B by die regte idioom in 
kolom A.

A – Idioom B – Betekenis

1. Jou kop is deur.
2. Jy is hoog in die takke.
3. Jy praat deur jou nek.

a) Jy het te veel gedrink.
b) Jy praat onsin.
c) Jy het iets reggekry.

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

1. Die dokter hou daarvan (die diere help). (om … te)

2. Kameelperd geniet dit (die medisyne drink). (om … te)

 Beantwoord die vrae in die ontkennende vorm.

1. Het dit êrens in die bos gereën? Nee, …

2. Het die diere iets om te eet? Nee, …

3. Het Renoster na iemand geluister? Nee, …

 Gee die antonieme van die woorde in vet druk 
(teenoorgestelde betekenis).

1. baie kos

2. sy nek word korter

3. Almal is ongelukkig.

A

B

C

D

E

F

Taalstrukture en -konvensies
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