
52 Kwartaal 1 Week 9 en 10

Wonderlike Afrika5
Luister en praat: ’n Visuele teks

Pre-luister: Praat oor Afrika: noem lande en plekke op dié 
kontinent waarvan jy weet.

Tydens luister: Luister na die inligting oor Afrika wat die 
onderwyser twee keer vir jou sal voorlees. Kyk na die kaart en 
beantwoord die vrae. 
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53Lesreeks 5: Wonderlike Afrika

Post-luister: Vrae

1. In watter land is die piramides?

2. In watter land is Kilimandjaro?

3. Watter bekende berg is in Kaapstad?

4. Wat is die naam van die groot woestyn 
in Noord-Afrika?

5. Watter soort diere vind ’n mens hoofsaaklik in dié woestyn?

6. In watter land is Timboektoe?

7. As jy die name van die Afrika-lande alfabeties moet skryf, watter 
land sal eerste kom en watter een laaste?

Luister en praat: ’n Debat of ’n paneelbespreking

Hou ’n debat van 15–20 minute oor die onderwerp: “Afrika is ’n 
wonderlike vasteland (continent)” vir ’n punt uit 15.

Beplanning/Pre-skryf: Kies twee spanne wat die debat gaan voer.

Die een span stem saam met die stelling. Doen navorsing en dink aan 
argumente soos:

● Die vasteland is ryk aan minerale soos goud.

● Die vasteland se natuurskoon is besonders.

Die ander span stem nie saam met 
die stelling nie. Dink aan argumente soos:

● Die vasteland het baie mense wat 
in armoede (poverty) leef.

● Die vasteland het baie gebiede waar daar droogte is.

Voorbereiding en aanbieding: Kies ’n spreker van 
elke span om eerste te praat. ’n Voorsitter stel die 
sprekers voor. Daarna kry ander sprekers ’n beurt om 
te praat.

● Na afl oop van die debat stem (vote) die klas vir die span wat hulle 
saak die beste gestel het.

OF
Hou ’n paneelbespreking oor dieselfde onderwerp.

(Totaal: 15)

Luister en praat
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54 Kwartaal 1 Week 9 en 10

Lees en kyk: ’n Kortverhaal

Pre-lees: Lees die titel van die kort-
verhaal en voorspel waaroor dit gaan.

Tydens lees

Ambassadeur
Ek kan dit nie glo (believe) nie, maar hier 
staan ek en my vriend uiteindelik in die 
stofstrate van Timboektoe.

Baie mense dink dié plek bestaan 
(exist) nie. Maar Timboektoe bestaan wel. 
Hy lê in die Sahara-woestyn, in Mali, Wes-
Afrika.

Ons reis (trip) het ses-en-’n-halfduisend kilometer per vliegtuig suid 
begin, in Suid-Afrika. Vanaf Abidjan het ons per bus regdeur Wes-Afrika 
gereis: Abidjan, Korogo, Mopti, Timboektoe.

Timboektoe, wat eers ’n groot, belangrike stad met 100 000 mense 
was, het nou net 15 000 inwoners (inhabitants). Die Sahara-woestyn 
(desert) sluk die plek in. Die plek is eeue (centuries) gelede deur Toeareg-
nomade gestig.

Ons kyk rond. Waarheen nou? Alle strate is sand en stof, met 
moddergeboue wat eenders lyk. Al die mense dra kaftans en lappe.

Die hele dorp weet gou ons is daar – vreemdelinge (strangers), want 
vandag besoek min toeriste Timboektoe.

Ons wil iets eet en soek ’n restaurant. Skielik sluit ’n jong seun by 
ons aan.

Hy praat foutloos Engels. Hy wil weet van waar ons is. Ons laat hom 
raai (guess). In foutlose Duits raai hy Duitsland, in Spaans raai hy van 
Spanje, in Nederlands raai hy van Nederland. Ons kyk met nuwe oë 
na hom. Sy naam is Haman en toe 
ons hom van Suid-Afrika vertel, wil hy 
onmiddellik (immediately) Afrikaans 
leer. “Goeiemiddag” en “dankie” word 
uit sy mond gebore.

Hy bied sy diens (service) as gids 
(guide) aan.

“Ons het nie geld nie,” sê ek.

A t l a n t i e s e
O s e a a n

NIGER

MAROKKO

MALI
S  A  H  A  R  A -  W  O  E  S  T  Y  N

MAURITANIË

NIGERIË
GUINEE

ALGERIË

STRAAT VAN GIBRALTAR

PRINCIPE

& SAO TOME

KAMEROEN

GHANA

BURKINA
FASO

EKWATORIAAL-
GUINEE

SENEGAL

TUNISIË

GUINEE-BISSAU

GAMBIË

SIERRA
LEONE

W
ES

-S
AH

AR
A

LIBERIË

IVOORKUS

BEN
INTO

G
O

GABOEN

Timboektoe

Abidjan

Moskee in Timboektoe

Lees en kyk

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   54 2013/09/13   8:42 AM

Split by PDF Splitter



55Lesreeks 5: Wonderlike Afrika

“Ek wil niks hê nie. Ek wil julle net my plek wys,” sê 
Haman.

Ons staan verbaas (surprised). So neem Haman ons 
deur die strate, na die beroemde (famous) moskee, 
die ruïnes en die museum. Haman vertel ons van sy 
wêreld. So tussendeur leer ons hom van Afrikaans. 
Die kind kruip in ons harte in. Hy reël dat ons in die 
polisiekantoor slaap, waar ons “veilig sal wees”.

Toe ons Timboektoe verlaat (leave), kom sien hy ons 
af. Ons soek vir ’n fooitjie (tip). Hy glimlag, skud net sy 
kop en gee vir ons elkeen ’n Toeareg-kruis in die hand.

“Haman,” hoor ons skielik agter ons.
Ons sien ’n lang man in ’n kaftan op die stoep van 

die Ambassade staan.
“My pa,” sê hy op foutlose Afrikaans en verdwyn.

C. Johan Bakkes
(Uit: … toe die vreemde in, Human & Rousseau, 2009)

kaftan

tulband

Het jy geweet?

Leenwoorde word uit ander tale geleen.

tulband (Persies) – ’n Oosterse kopband

kaftan (Arabies) – ’n lang rok wat veral 
in sekere lande van Afrika gedra word

moskee (Arabies) – Islamitiese tempel

Post-lees: Groepbespreking oor die kortverhaal

Bespreek die volgende vrae.

1. Hoeveel karakters word in die verhaal genoem? 

2. Watter karakter het ’n naam? Wat is sy naam?

3. Waar speel die verhaal af (plek)?

4. Hoekom is dit ’n reisverhaal? Gee redes.

5. Het Haman aan die einde iets by die reisigers gekry of het hy iets 
vir hulle gegee?

6. Wat, dink jy, hoekom is die titel “Ambassadeur”?

7. Vertel van enige reiservaring wat jy gehad het.

Wanneer die twee 
reisigers dink dat die 
toergids Haman geld 

wil hê vir sy toer, is 
hulle verkeerd. Hulle 
is bevooroordeeld 

(  prejudiced  ). Dit 
is ’n vorm van 

stereotipering, want 
hulle dink alle gidse 

wil net geld hê.

Lees en kyk
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56 Kwartaal 1 Week 9 en 10

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

1.  Na watter plek het die verteller en sy vriend gereis?

2. Waar is die plek? Kies die regte 
antwoord.

a) In ’n woestyn in die ooste van Afrika.

b) In die Sahara-woestyn in die weste 
van Afrika.

3. Waar het die verteller se reis begin en 
waar het dit geëindig?

4. Kies die regte antwoord.

Daar woon vandag a) honderdduisend 
b) vyftienduisend mense in 
Timboektoe.

5. Sê of die volgende ’n feit of ’n mening is.

a) Die toeriste se gids, Haman, kan verskillende tale praat.

b) Die gids wil net die toeriste se geld hê.

c) Die gids leer gou ’n paar Afrikaanse woorde.

d) Die gids is ’n ware ambassadeur vir sy land.

Taal in konteks: Woordeboekgebruik

Soeklees: Soek die antwoorde so vinnig as moontlik.

1. Die woord reis kan as 
verskillende woordsoorte 
gebruik word. Noem hulle.

2. Gee die meervoud en 
verkleinwoord van reis.

3. Voltooi die defi nisie van die 
woord reis: ’n Reis is ’n ______ 
van een plek na ’n ander 
______ wat gewoonlik ______ 
weg is.

4. Gee die Engelse woord vir die 
frase om te reis.

reis naamwoord ■ 
(reise, reisie) 
’n Reis is ’n toer van een plek na ’n 
ander plek wat gewoonlik ver weg is. ➪ 
Hulle het ’n reis [trip] na Italië gewen. ➪ 
Die reis [trip] van Kaapstad na Pretoria is 
baie lank as ’n mens met ’n bus ry.

werkwoord ■ 

(het gereis) 
Wanneer ’n mens reis, gaan jy na ’n 
ander plek wat dikwels ver weg is. ➪ 
As ons met vakansie gaan, reis [travel] 
ons soms met die trein. ➪ ’n Mens het ’n 
paspoort nodig om oorsee te reis [to travel].

Lees en kyk

Taal in konteks: Woordeboekgebruik
Taalstrukture en -konvensies
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57Lesreeks 5: Wonderlike Afrika

Taal in konteks

 Bou woorde deur voor- en agtervoegsels te gebruik 
(afl eidings). ’n Voorvoegsel plus ’n basisvorm plus ’n 
agtervoegsel: ge + bied + e

Voorvoegsel Basisvorm Agtervoegsel
1.     on + middel + lik = ?
2.     uit + einde + lik = ?

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

1. Ons leer vir Haman (Afrikaans praat). (om … te)

2. Ons hou daarvan (deur Afrika toer). (om … te)

 Verbind die hoofsinne en bysinne met die woorde tussen 
hakies (voegwoorde).

Voorbeeld:  Die reisigers wil betaal. Hulle het nie geld nie. (maar)
 
 hoofsin bysin voegwoord

Antwoord:  Die reisigers wil betaal, maar hulle het nie geld nie.
1. Haman reël. Die reisigers slaap in die polisiekantoor. (dat)

2. Haman bied sy dienste aan. Hy wil hulle sy plek wys. (want)

 Soek antonieme in die leesstuk vir die woorde in vet druk.
1. min mense 3. ’n klein, onbelangrike stad

2. hy wil later Afrikaans leer 4. ’n kort man

 Sê of die woorde in vet druk letterlik of fi guurlik gebruik 
word.

1. Hy sluk (swallows) die water vinnig.

2. Die Sahara-woestyn sluk die plek in.

 Leer die spelling van die volgende woorde.
verrassing, interessant, onmiddellik, 
huis toe (twee woorde), boontoe (een woord), 
beïndruk, geëet, wêreld

A

B

C

D

E

F

Taalstrukture en -konvensies
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58 Kwartaal 1 Week 9 en 10

Skryf en aanbied: ’n Beskrywende opstel

Skryf ’n beskrywende opstel van 130 – 180 woorde vir ’n punt uit 
20. Kies ’n plek in Afrika of Suid-Afrika wat jy al besoek het of graag 
wil besoek en skryf ’n beskrywende opstel daaroor.

Beplanning/Pre-skryf
● Kies ’n plek wat jy wil beskryf. Dink aan ’n titel.

● Beplan jou opstel met ’n inleiding, ’n middel en ’n slot.

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

Skryf ’n konsep
● Kies byvoeglike naamwoorde om die plek te beskryf.

● Skryf paragrawe wat logies op mekaar volg.

● Wissel die lengte van jou sinne af.

● Skryf die eerste weergawe neer.

● Konsentreer daarop om jou
grammatika en woordorde korrek 
te gebruik.

Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied

Redigeer en proefl ees die opstel en maak 
seker van die volgende:

● Is daar spelfoute? Maak dit reg deur 
in ’n woordeboek te kyk.

� Het jy voegwoorde gebruik? Kyk dat die woordorde na die 
voegwoorde korrek is.

� Volg die sinne in die paragrawe logies op mekaar?

� Het jy jou leestekens sinvol gebruik?

 (Totaal: 20)

Jy sal trots wees 
op jou werk as dit 

netjies en korrek is.

Skryf en aanbied
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59Lesreeks 5: Wonderlike Afrika

Lees en kyk: ’n Gedig as literêre teks

Pre-lees: Voorspel die inhoud van die gedig deur na die titel en 
kaart te kyk.

1. Soek al die plekname in die gedig (soeklees).

2. Soek die rymwoorde en skryf die pare neer.

3. Soek al die diere in die gedig en skryf hulle neer.

4. Soek sinonieme in die gedig vir: wegraak, bang, plek.

Tydens lees: Lees die gedig.

Afrika
Afrika, vaste vaste land
Kaïro noord, Somalië by die tand
Kilimandjaro in die middel, berg 
      wat die hoogste is.
Sahara, woestyn wat die droogste is –
waar die son vroeg verskyn
en laat, laat verdwyn.

Afrika, jou wilde diere
soos krokodille, seekoeie swem 
      in die riviere
en leeus en luiperds wat snags 
      wil jag
terwyl bokke en sebras vreesbevange 
      wag.

Afrika, jy het ruimte, jou hart is groot
bewaar elke dier en mens in jou skoot.

(Deur die skrywer)

Post-lees: Vrae

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? Hoeveel versreëls is daar in 
elke strofe?

2. Sê wat jy dink die tema van die gedig is.

Lees en kyk
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60 Kwartaal 1 Week 9 en 10

Lees en kyk: ’n Inligtingsteks

Pre-lees: Waar in Afrika het jy al gereis? Vertel daarvan.

Tydens lees: Lees die interessante feite oor Afrika aandagtig 
deur. Kyk wie eerste die vrae kan beantwoord.

Post-lees: Vrae

1. Watter vasteland is groter as Afrika?
2. Watter sportsoort word die meeste in Afrika gespeel?
3. Watter taal word die meeste in Afrika gepraat?
4. Hoeveel verskillende tale word in Afrika gepraat?
5. Watter gevaarlike siekte word deur muskiete oorgedra?
6. Watter dier in Afrika is die hoogste?
7. Waar is die hoogste temperatuur gemeet?
8. Wanneer is die hoogste temperatuur gemeet?
9. Watter fl iek is in Tunisië verfi lm?

Is die inligting wat jy 
gelees het feite of 
menings? Hoe weet 
jy dit?

’n Feit is iets wat bewys kan word, 
bv. temperatuur word gemeet met ’n 

termometer. Ek sê: “Vandag is dit baie 
warm. Dit is die warmste dag ooit!” Dit 

is my opinie. Dit is ’n mening.
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Lees en kyk
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61Lesreeks 5: Wonderlike Afrika

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Voeg  om … te  op die regte plekke in.

1. Die meeste mense hou daarvan (sokker speel). (om … te)

2. Leeus hou daarvan (in die nag jag). (om … te)

 Gebruik voor- en agtervoegsels om nuwe woorde te vorm.

1. Die pad waarop die reisigers wil ry, is (jy kan nie daarop ry 
of gaan nie).

2. Haman praat (sonder ’n fout) Engels.

3. Die reisigers wil vreemde plekke (leer ken).

4. Na ’n lang reis het die reisigers (op die 
einde) by Timboektoe aangekom.

 Voltooi die miniblokkiesraaisels met die teenoorgestelde 
woorde (antonieme).

 Ontleed die sinne. Sê watter deel ’n  hoofsin  en watter deel 
’n  bysin  is.

1. Die hele dorp weet ons is daar, want min toeriste besoek 
Timboektoe.

2. Afrika is die tweede grootste vasteland op aarde, want Asië is 
die grootste.

3. Malaria is ’n gevaarlike siekte omdat ’n mens daarvan kan 
doodgaan.

 Verbeter die spelling van die woorde in vet druk.

My pa het my 1. beindruk toe hy vandag 2. gese het dat hy vir 
ons ’n 3. verassing het. Ons wou 4. onmidelik weet wat dit is. Hy 
kondig toe aan dat hy vir ons 5. n 6. interresante 7. rys beplan 
het. Ons gaan eers berge toe, dan 8. wildtuintoe en dan 9. seetoe 
in 10. Tanzanie.
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Taalstrukture en -konvensies
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