
Kwartaal 1 Week 1 en 240

Trots Suid-Afrikaans4
Luister en praat: ’n Liedjie

                     Luister na 
                  die inligting 
              oor ons land 
            en beantwoord 
       die vrae. Sing dan 
      die nasionale lied 
    saam.

● In watter provinsie 
is Kaapstad?

� In watter provinsie 
is Pretoria?

� Wat is die 
name van 
die 
ander 
sewe 
provinsies?

• Pre�oria

Kwartaal 1 Week 7 en 8

Pre-luister

Tydens luister

Luister en praat

• Kaaps�ad
Ons nasionale lied
Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Yiswa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo,

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Africa – South Africa.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.
(Uit: FAK-Sangbundel  Volume 2, FAK, 2012)

● Soek twee rymwoorde in strofe 3.

● Soek vier woorde in die derde 
strofe wat met die natuur te 
make het. Skryf hulle neer.

� Vertaal die laaste twee reëls van 
die vierde strofe in Afrikaans.

Die woorde en musiek van 
“Nkosi sikelel’ iAfrika” is deur 
Enoch Sontonga geskryf.

Die derde en vierde strofe 
kom uit “Die Stem” wat deur 
C.J. Langenhoven geskryf is.
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Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans 41

Ons vlag is die simbool van al die 
verskillende nasies en kulture wat die pad 

saam vorentoe stap.
Post-luister: 
Groepbespreking
● Watter ses kleure is daar 

in ons nasionale vlag?

� Praat met ’n maat. Noem 
ten minste drie dinge 
waarop jy trots is in Suid-
Afrika.

Ons nasionale vlag

1

S

2 P

3 G

4 G

5 K

Post-luister: 
Voltooi die 
blokkiesraaisel.

Ons nasionale simbole

Hoe goed ken jy die nasionale 
simbole?

1.

2.

3.

5.

4.
springbok

protea

galjoen

Dit is ons nasionale 
vis (fi sh).

Dit is ons nasionale 
boom (tree).

geelhout 
(yellowwood)

Dit is ons 
nasionale 
blom 
(fl ower).

Dit is ons 
nasionale 
bok (buck).

Dit is ons 
nasionale 
voël (bird).

kraanvoël 
(blue crane  )

Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans

Luister en praat
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42 Kwartaal 1 Week 7 en 8

Taal in konteks

  Gee die regte vorm van die 
woorde tussen hakies 
(meervoude en spelling).

Voorbeeld:  Daar is baie (springbok) 
in ons land.

Antwoord: springbokke
Voorbeeld:  Ken jy die (naam) van al 

die provinsies?
Antwoord: name
1. Daar is baie (kultuur) in Suid-Afrika.

2. Kaapstad en Pretoria is belangrike (stad) in ons land.

3. Suid-Afrika het baie a) (blom), b) (boom), c) (voël), d) (dier) 
op land en e) (vis) in die see.

4. Omdat daar baie a) (protea), b) (geelhoutboom), 
c) (kraanvoël), d) (springbok) en e) (galjoen) is, is 
hulle ons nasionale f) (simbool).

 Gee die trappe van vergelyking van die woorde tussen hakies 
(byvoeglike naamwoorde).

1. ’n Springbok is baie (klein) as ’n koedoe.

2. ’n Geelhoutboom is baie (hoog) en (groot) as ’n kiepersol.

3. Ons land se vlag is die (mooi) en (kleurvol) van almal.

 Vul die homonieme in. Die Engelse vertaling sal help.

1. Die nasionale ______ (fl ower) van ons land 
is ’n protea.

2. Enige mens ______ (fl ourish) as hy ’n 
kompliment kry.

3. Die vliegtuie ______ (arrive, land) by die 
lughawe.

4. Ons woon in ’n baie mooi ______ 
(country).

A

B

C

Teken gerus een 
van die nasionale 
simbole (of almal) 

en skryf hulle 
name by. Wys dit 

vir die klas.

Onthou!
bok (o – kort klank) – word 

bokke (dubbel-k)
naam (a – lang klank) – 

word naame (een a val weg)aa

Onthou!
Homonieme 

is woorde met 
dieselfde klank 

en spelling, maar 
wat verskil in 

betekenis.

Taalstrukture en -konvensies

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   42 2013/09/13   8:42 AM

Split by PDF Splitter



43

 Verbind die sinne eers met  want , dan 
met  omdat . 

1. Ek is trots Suid-Afrikaans. Ek is lief vir 
my land. (want, omdat)

2. Ons vlag is kleurvol. Dit weerspieël ons 
verskillende kulture. (want, omdat)

3. Ons hou van ons volkslied. Ons sing dit in baie tale. (want, 
omdat)

Sing die tradisionele liedjie en doen daarna die oefening by E.

Het jy gesien lê word met ’n kappie gespel? Leer ook dié woorde: sê, 
hê, wêreld, skêr.

Al lê die berge nog so blou
Al lê die berge nog so blou,
al lê die berge nog so blou,
al lê die berge nog so blou,
haar woorde sal ek steeds onthou.

(Uit: FAK-Sangbundel Volume 2, FAK, 2012)

 Verbind die sinne met die voegwoord (conjunction)  al . 
(Begin met Al …)

Voorbeeld: Die berge lê blou. Ek sal haar woorde onthou. (Al)
Antwoord: Al lê die berge blou, sal ek haar woorde onthou.
1. Ek leer die nasionale simbole. Ek ken hulle nog nie. (Al) Begin 

so: Al …

2. Ek is siek. Ek moet die toets oor die land se simbole skryf. 
(Al …)

● Sing enige ander tradisionele Afrikaanse volksliedjie!

� Sing een van die tradisionele liedjies uit jou eie kultuur 
in die klas.

D

E

Onthou die 
komma voor want 
en die woordorde 

van die sin ná 
omdat.

Die tweede sin moet 
met die werkwoord of 
hulpwerkwoord begin.

Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans

Taalstrukture en -konvensies
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Kwartaal 1 Week 1 en 2

Lees en kyk: ’n Zuluvolksverhaal

Jy gaan die tradisionele Zuluvolksverhaal lees. Dit gaan oor ’n 
dapper (brave) jong meisie wat ’n toorkrag (magic spell) breek 
omdat sy glo dat ’n mens ’n belofte (promise) moet hou.  

Pre-lees: Soeklees: Soek die karakters en skryf hulle name neer.

Vluglees: Lees net die begin en die einde van die storie en probeer 
voorspel wat gaan gebeur.

Tydens lees: Lees nou die verhaal en kyk na die kenmerke 
van die verhaal.

Die Slanghoofman
Vertaal deur Engela van Rooyen

Nandi is ’n baie arm vrou. Haar man is dood en sy het nie seuns 
wat vee (cattle) kan oppas nie. Sy het net een dogter, Nolita, wat 
in die mielieland kan help. Nandi en Nolita is albei baie fl uks.

In die somer grawe sy en Nolita amadumbe (bolle) uit om 
saam met hulle impuphu (mieliemeel) te eet. Maar in die herfs 
pluk Nandi bessies (berries) by die rivier.

Eendag gaan Nandi weer rivier toe om bessies te pluk, maar 
sy kry niks nie.

Skielik hoor sy ’n harde gesis (hissing) bo haar kop. Sy sien 
’n groen slang wat al die bessies opeet.

“Jy steel my bessies!” roep Nandi uit. “ Jy eet alles op!”
Slang sis weer en seil nader. Nandi is bang.
“Wat kry ek as ek nie die bessies eet nie?” 

sis Slang. “Sal jy jou dogter vir my gee?”
“Ja!” roep Nandi uit. “Ek sal haar vir jou gee!”
Toe Nandi met die bessies huis toe loop, wonder 

sy: Hoe kon sy haar dogter vir Slang belowe het? 
Sy moet seker maak dat Slang nie uitvind waar sy woon 
nie. Sy loop met ’n ander pad huis toe.

Toe sy by die huis kom, sê sy: “Nolita, my kind, ek het ’n fout 
gemaak. Ek het Slang belowe (promised) ek 
sal jou vir hom gee in ruil vir hierdie 
bessies.” Sy begin huil.

44

Onthou jy die idioom: 
Daar’s ’n slang in die 
gras? Dit beteken mos 

daar skuil gevaar.Kwartaal 1 Week 7 en 8

Lees en kyk
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Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans 45

Skielik hoor sy ’n harde gesis buite die hut. Daar seil (slithers) Slang 
met sy lang, groen lyf (body).

“Nee!” roep Nandi uit. “Ek kan nie my dogter vir jou gee nie!”
Nolita kyk op. Sy is nie bang nie, sy is dapper.
“Moeder,” sê sy, “’n belofte is ’n belofte (promise). Moeder moet 

my nou vir Slang gee.” Sy streel Slang se groen kop. “Kom,” sê sy, 
“ek gaan vir jou amasi (dikmelk) gee om te drink.”

Sy maak met haar karos (skin rug) ’n slaapplek vir Slang.
Diep in die nag hoor Nandi iets. Sy luister …
Dis twee stemme. Haar dogter se stem en nog ’n stem wat sy 

glad nie ken nie … ’n diep, sterk stem. Wat het van Slang geword?
Saggies kruip Nandi nader. Wat sien sy? By haar dogter sit ’n 

pragtige jong man, lank en donker en sterk. Hy lyk soos ’n 
hoofman …

Nolita is besig om krale in te ryg. Die man praat sag en liefdevol 
met haar.

Toe die jong man vir Nandi sien, sê hy: “Nou is die toorkrag 
gebreek, want jou wonderlike dogter was goed vir my. Ek is nie 
meer ’n slang nie. Ek is nou weer ’n hoofman. En ek en Nolita 
gaan trou.” Hy glimlag vriendelik vir Nandi.

Nandi het vandag drie kleinkinders (grandchildren). Daar is ’n 
seun wat die vee oppas en twee dogters wat haar help om in die 
mielieland te werk.

Dit is ook nie meer nodig dat Nandi bessies moet pluk nie, 
want daar is genoeg kos vir almal.

(Uit: Die Madiba-boek, Tafelberg, 2002)

Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans

Lees en kyk
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Post-lees: Hoe goed verstaan jy die volksverhaal?

Lees die storie aandagtig deur en beantwoord die vrae.

 Watter een pas NIE? Gee ’n rede vir jou antwoord.

1. Hoe weet ons dat Nandi swaarkry?

a) Sy is baie arm en sukkel om kos te kry.

b) Haar man is dood en hy kan haar nie help nie.

c) Haar seuns is dood en hulle kan haar nie help nie.

2. Nandi en haar dogter, Nolita, het dié soort kos geëet.

a) bessies c) bloeisels e) bolplante

b) vleis d) dikmelk f) mieliemeel (2)

 Soek woorde in die storie wat sinonieme is van die woorde 
tussen hakies.

1. Nandi se man is (oorlede).

2. (Meteens) hoor sy ’n gesis bo haar kop.

3. Nolita maak met haar (diervel) ’n slaapplek vir Slang. (3)

 Soek woorde in die blokkie wat die 
teenoorgestelde beteken (antonieme).

1. Nandi was ’n baie ryk en lui vrou.

2. Skielik hoor sy ’n sagte gesis onder haar kop.

3. Slang maak weer ’n sisgeluid en seil verder.

4. Nolita is bang. (6)

 Wie sê wat? Pas die karakters in kolom B by die woorde in 
kolom A.

A – Dialoog B – Karakters
1.  “Wat kry ek as ek nie die bessies 

eet nie?”
2.  “Nee! Nee! Ek het ’n fout gemaak 

om te belowe.”
3. “’n Belofte is ’n belofte.”
4. “Nou is die toorkrag gebreek.”

a) Die dogter, Nolita
b) Die jong hoofman
c) Die ma, Nandi
d) Slang

 (4)

 (Totaal: 15)

A

B

C

D

harde   
fl ukse   
nader  
arm
bo   

dapper

Kwartaal 1 Week 7 en 846

Lees en kyk
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Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans 47

Post-lees (vervolg): Jou eie mening: Groepbespreking
● Wat sou gebeur het as Nandi nie haar dogter vir Slang belowe het 

nie?

� Wie, dink julle, is die held (hero) of heldin (heroine) van die storie?

� Wat, dink jy, is die tema van die verhaal?

Skryf en aanbied: ’n Resensie oor ’n volksverhaal

Skryf ’n resensie (review) van 110  –120 woorde oor die verhaal 
“Die Slanghoofman” vir ’n punt uit 10.
● Sê wat die titel van die storie is en wie dit vertaal het.

� Wie was die karakters en waar vind dit plaas 
(ruimte)?

� Wat het gebeur? Skryf ’n opsomming van die 
gebeure.

● Sê of jy daarvan gehou het en sal aanbeveel 
dat dit gelees word. (Totaal: 10)

Prosesskryf
Beplan jou resensie, 

skryf die konsep, 
redigeer en 

proefl ees dit, en 
herskryf dit netjies 

vir aanbieding.

Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans

Lees en kyk

Skryf en aanbied: ’n Resensie oor ’n volksverhaal
Skryf en aanbied
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48 Kwartaal 1 Week 7 en 8

Skryf en aanbied: ’n Plakkaat

Maak ’n plakkaat of ’n strooibiljet 
volgens die prosesbenadering oor Suid-
Afrika.

Beplanning/Pre-skryf: Verdeel in 
groepe van vier. Julle gaan saamwerk om 
’n plakkaat oor Suid-Afrika te maak en later ’n 
toespraak daaroor te hou. Beplan die plakkaat of 
strooibiljet goed.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied: Redigeer die teks. Proefl ees 
dit en herskryf dit vir fi nale aanbieding.

Die plakkaat 
moet 70–80 

woorde wees.

Skryf en aanbied
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49Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans

Taal in konteks

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Nandi en haar dogter is baie arm.

2. Hulle werk in die mielieland en pluk 
bessies.

3. Slang eet al die bessies in die boom.

4. Nandi maak ’n belofte aan Slang oor Nolita.

5. Nandi moet haar dogter vir Slang gee, maar sy wil nie.

6. Nolita is baie dapper en hou by haar ma se belofte.

7. Slang word weer ’n jong man.

8. Nolita trou met die jong man en hulle is gelukkig saam.

 Skryf die sinne oor in die teenwoordige tyd.

1. Nandi was ongelukkig oor haar belofte aan Slang.

2. Sy moes by die belofte aan Slang bly.

3. Sy wou nie haar dogter vir Slang gee nie.

4. Nolita, die dogter, het gesê: “’n Belofte is ’n belofte.”

5. Nolita was baie dapper en het by haar ma se belofte gehou.

6. Op die ou end was Nolita en haar jong hoofman baie gelukkig.

 Kies die regte woord tussen hakies (homofone).

Voorbeeld:  Nandi het ’n eed (oath) afgelê waarin sy haar dogter vir 
Slang belowe.

 Nandi-hulle hou daarvan om baie bessies te eet (eat   ).
1. As ’n mens nie kos het om te eet 

nie, word jy baie (maer/maar) 
(thin).

2. Nandi maak ’n belofte, (maer/
maar) (but) sy is spyt daaroor.

3. Nolita is goed vir Slang en gaan 
(hael/haal) (fetch) vir hom ’n karos.

4. As dit ysblokkies reën, sê ons dit (hael/haal) (hails).

5. Hulle eet nie (reis/rys) (rice) saam met hulle vleis nie.

A

B

C

Onthou!
Gebruik het + ge- 
en die werkwoord:
• is word was
• moet word moes
• wil word wou

Onthou!
Homofone is woorde 

wat dieselfde klink, maar 
verskillend gespel word en 

verskillende betekenisse het.

 ongelukkig oor haar belofte aan Slang.

Taalstrukture en -konvensies
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Kwartaal 1 Week 7 en 850

 Lees die raaisel hardop en raai 
wat dit is.

Ek is lank en slank,
ek beweeg sonder klank.
Jy kry my op die grond,
tussen blare seil ek rond.
Wat is ek?
(Deur die skrywer)

Gee die regte vorm 
van die byvoeglike 
naamwoord.

Dit is ’n 1. (lank), 2. (vinnig) en 3. (giftig) slang wat daar seil.

 Skryf die afkortings voluit.

1. SA 2. Afr. 3. Eng.

 Verdeel die volgende woorde in lettergrepe.

1. bome 4. strofe

2. bokke 5. inligting

3. liedjie 6. provinsie

 Bou woorde deur voorvoegsels en 
agtervoegsels (afl eidings) te gebruik.
● ’n Voorvoegsel plus ’n stam: ge-, on-, her-, ver-, bv. herken.

� ’n Agtervoegsel plus ’n stam: -baar, -lik, -jie, bv. handjie.

● ’n Voor- en agtervoegsel plus ’n stam: bv. on + geloof + lik.

Voorvoegsel (prefi x  ) Stam Agtervoegsel (suffi x )
 ge-        +  werk

 kind       + -ers
 on-      +  vriend    + -elik

Skryf die regte vorm van die woord tussen hakies.

1. Nandi-hulle bly in ’n klein (huis + ie).

2. Maak ’n (op + som + ing) van die storie.

D

E

F

G

Lettergrepe is die 
stukkies waarin jy 

woorde afkap as jy dit 
skryf, bv. blom – me.

Taalstrukture en -konvensies
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Lesreeks 4: Trots Suid-Afrikaans 51

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Gee die meervoude van die volgende woorde.

1. Daar word vier verskillende (taal) in ons volkslied gesing.

2. Daar is baie (springbok) in ons land.

 Kies die regte woord tussen hakies vir die idioom. Maak ’n 
sin sodat die betekenis duidelik is.

Daar is ’n (muis/slang) in die gras!

 Skryf die sinne in die verlede tyd.

1. Enoch Sontonga skryf die lied “Nkosi sikelel’ iAfrika”.

2. Ons sing die nuwe volkslied van Suid-Afrika vir die eerste 
keer in 1997.

3. Ek lees die volksverhaal en skryf ’n resensie daaroor.

 Vul die korrekte homofoon of homoniem in.

1. Dit ______ (costs) baie geld om ______ (food) te koop.

2. Nandi wil genoeg kos hê om te ______ (eat), daarom lê sy ’n 
______ (oath) af om haar dogter vir Slang te gee.

 Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord 
tussen hakies.

Ons volkslied is die 1. (pragtig) lied in ons land. Daar word 
2. (baie) as een taal in ons volkslied gebruik. Die 3. (kleurvol) 
landsvlag is die simbool van die 4. (verskillend) kulture in die 
land. Dit is vir almal lekker om hulle eie 5. (tradisioneel) liedjies 
te sing. Ons verskillende kulture in die land maak die land 
6. (interessant) as sommige ander lande.

 Verbeter die spelling van die woorde wat verkeerd gespel is 
(redigering).

1. Daar is ses klere in ons lands vlag.

2. Kan jy vir my se wat die naame van 
al die provinsies is?

3. Omdat daar so baie springboke en 
geelhoutboome in ons land is, is hulle 
ons nasionaale simboole.

A

B

C

D

E

F

Taalstrukture en -konvensies
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