
74 Kwartaal 2 Week 3 en 4

Kos is op die tafel!7
Luister en praat: ’n Groepbespreking

Pre-luister: Kyk na die twee advertensies en voorspel waaroor 
dit gaan.

Tydens luister: Sê wat jy in advertensie 1 en 2 sien en wat geadverteer 
word.

Post-luister: Vrae oor advertensie 1

1. Wat is die doel en teikengroep van die advertensie?

2. Wat is die opskrif van die advertensie?

3. Hoekom is daar diere as karakters in die advertensie?

4. Wat is snaaks of vreemd aan die situasie in die kombuis?

5. Wat is die handelsnaam (brand name) van die produk wat 
geadverteer word? Skryf dit met ’n hoofl etter, want dit is ’n eienaam.

DBV staan vir 
Dierebeskermings-
vereniging (SPCA in Engels: 
Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals).

’n Advertensie wil 
altyd iemand oorreed 

(persuade) om die 
produk te koop. 

Manipulerende taal 
word gebruik.
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Luister en praat

1
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75Lesreeks 7: Kos is op die tafel!

Post-luister: Vrae oor advertensie 2

1. Wat sien jy eerste raak in die advertensie? Dink visueel.

2. Wat is die handelsnaam van die produk wat geadverteer word? 
Let op na die lettertipe en die grootte daarvan.

3. Noem die bestanddele wat in die sop gebruik word.

4. Van watter advertensie hou jy die meeste? Vergelyk hulle en gee 
redes vir jou antwoord.

Luister en praat

2
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76 Kwartaal 2 Week 3 en 4

Lees en kyk: Advertensies

Lees nou self die woorde in die advertensies op bl. 74 en 75 en kyk 
na die prentjies. Beantwoord dan die vrae.

1. Wat, dink jy, beteken die woord “heilsaamheid”? Die prentjie in 
advertensie 2 gee ’n leidraad. 

2. Haal drie agtereenvolgende woorde in die PRIMA-advertensie 
aan wat sê dat ’n mens die sop baie vinnig kan maak.

3. Kies die regte antwoord.

a) Wortels, tamaties, boontjies en uie saam maak (vrugtesop/
groentesop/hoendersop).

b) Die honde eet (groentesop/hondekos).

c) Die ma in advertensie 1 skep die hondekos in (koppies/
bakkies).

d) Die sop in advertensie 2 word in (koppies/bakkies) bedien.

4. Is die volgende aanhaling in advertensie 2 ’n voorbeeld van 
assonansie (die herhaling van vokale) of alliterasie (die herhaling 
van konsonante)?

 “Geniet die goedheid van geurige groente. Geen bygevoegde 
MSG nie.”

Woordeskatspelet   jie: Sudoku

Voltooi die leë blokkies. Maak seker dat die  wortel, die 

 ui, die  boontjies en die  tamatie NET EEN 

KEER in elke ry verskyn (op en af). Teken die prentjies of skryf die

syfers en name. Geniet dit!

1. wortel 4. tamatie
3. boontjies 2. ui
4. tamatie 1. wortel

3. boontjies 2. ui

Gee die meervoude 
van tamatie, wortel 

en ui.

Lees en kyk

Taalstrukture en -konvensies
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77Lesreeks 7: Kos is op die tafel!

Luister en praat: ’n Gedig

Pre-luister: Kyk na die titel en die prentjie. Voorspel die inhoud.

Tydens luister: Luister na die gedig terwyl jou boek toe is. Maak 
aantekeninge terwyl jy ’n tweede keer luister.

Eier vir ontbyt!
Eier vir ontbyt!
Ons eet eiers vir ontbyt.
Gebak of geroer
of gekook in die dop –
ek eet altyd
al my eier op.
Vir ’n eierbroodjie begin ek
my lippe af te lek.
Kom iets op aarde daarby?
Daaroor is ek gek!
Het jy dalk lus
vir nog meer eierpret?
Maak dan vir jou ’n eier-omelet!
Ek sal neus optrek vir poeding
of self lekkers weier.
Gee my veel eerder
’n heerlike hoendereier!

Jaco Jacobs

(Uit: Die teddiebeerbus en ander 
rympies, LAPA Uitgewers, 2008)

Post-luister: Vrae

1. Watter woorde rym met dop en lek?

2. a)  Watter een pas NIE? Die spreker eet eiers op die volgende 
maniere: gebak, geroer, gekook, rou, omelet.

 b)  Die volgende kossoorte waarvan die spreker hou, word in die 
gedig genoem: eiers, pap, toebroodjie.

3. Vir watter twee kossoorte sal die spreker “nee sê” (weier) as hy 
liewer ’n eier kan eet?

Luister en praat
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78 Kwartaal 2 Week 3 en 4

Ek eet vanoggend ’n omelet.

Taal in konteks

 Sê watter soort sinne die volgende is: ’n stelsin, vraagsin of 
bevelsin? Al hierdie sinne is enkelvoudige sinne.

1. Ons eet eiers vir ontbyt.

2. Het jy dalk lus vir ’n gekookte eier?

3. Maak asseblief vir my ’n omelet!

 Soek die sinonieme vir die woorde in vet druk in die gedig.

1. brekfi s 2. nagereg 3. lekker

 Lees die volgende enkelvoudige sin. Sê wat die onderwerp, 
voorwerp en gesegde is. Sê ook watter woord ’n bepaling (van 
tyd) is.

Voorbeeld: 

My boetie eet altyd lekkers.

Skryf en aanbied: ’n Advertensie

Wees kreatief en skryf jou eie advertensie oor enige kossoort.

Beplanning/Pre-skryf: Beplan jou 
advertensie logies.
● Dit moet visueel treffend wees.
Skryf ’n konsep
● Plak ’n kleurvolle foto in of teken ’n 

kleurvolle prent.
� Die opskrif moet in groot letters wees om 

aandag te trek.
● Kies jou woorde goed om belangstelling te 

prikkel. Gebruik manipulerende taal.
Hersien, redigeer, proefl ees en aanbied
● Redigeer dit, herskryf dit netjies en 

proefl ees dit voordat jy dit aanbied.

A

B

C

onderwerp    gesegde    bepaling van tyd    voorwerp

Taalstrukture en -konvensies

Skryf en aanbied
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79Lesreeks 7: Kos is op die tafel!

Lees en kyk: ’n Storie

Pre-lees: Vluglees die storie. Lees net die onderstreepte gedeeltes. 
Jy sal ’n goeie idee hê waaroor die leesstuk gaan.

Die LipLek-sjokolade
1 ’n Vrou koop op ’n dag vir haar ’n koppie koffi e en ’n LipLek-

sjokolade in ’n kafeteria. Toe sy wil gaan sit, sien sy dat daar net 
een oop sitplek is: by ’n slordige jong man. Sy hare is lank en vuil, 
vasgebind in ’n poniestert en hy dra boonop ’n sonbril.

2 Teësinnig gaan die vrou daar sit. ’n Mannetjie met ’n poniestert kan 
sy nou maar eenmaal nie verdra nie.

3 Ingedagte roer sy haar koffi e, tel dan die LipLek op en maak dit oop. 
Sy breek dit in twee stafi es. Daarna breek sy een van die stafi es in 
twee kleiner stukkies en sit die een stukkie in haar mond.

4 Verbaas sien sy hoe die jong 
man die ander stukkie van die 
LipLek vat en eet. Die vrou is so 
verstom dat sy nie mooi weet 
wat om te doen nie. Sy besluit 
om te maak asof niks gebeur 
het nie en gaan voort om die 
orige stafi e in twee te breek. En 
weer vat die jong man vir hom 
die oorblywende stukkie.

5 Vererg drink die vrou haar koffi e terwyl sy van woede kook. Net voor 
sy loop, besluit sy om hom terug te betaal. Vies staan sy op en gryp 
die worsrolletjie wat voor hom op die tafel lê. Sy vat ’n groot hap, 
sit dit weer neer, tel haar handsak op en stap fl ink en regop by die 
kafeteria uit.

6 Op pad huis toe vertel sy die storie vir die vrou wat langs haar in die 
bus sit. Sy kla oor die jongmense wat deesdae sulke slegte maniere 
het terwyl sy in haar handsak vir haar busgeld vroetel … en daar lê 
haar eie LipLek wat sy in die kafeteria gekoop het nog steeds! En sy 
het al die tyd gedink die jong man was onbeskof en het háár LipLek 
geëet.

(Deur die skrywer)

Lees en kyk
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80 Kwartaal 2 Week 3 en 4

Pre-lees (vervolg): Vrae

1. Watter twee dinge koop die vrou in die kafeteria? (paragraaf 1)

2. Hoekom gaan sit die vrou langs die jong man? (paragraaf 1)

3. Hoe lyk die jong man? (paragraaf 1)

4. Wil die vrou graag langs die jong man sit? (paragraaf 2)

5. Wat doen sy met haar koffi e? (paragraaf 3)

6. Wat vat die jong man? (paragraaf 4)

7. Watter twee woorde in paragraaf 5 sê dat die vrou kwaad is?

8. In watter voertuig ry die vrou huis toe? (paragraaf 6)

Tydens lees: Lees die hele storie aandagtig deur en bestudeer die 
woordeskat.

Post-lees: Dink krities: ’n Groepbespreking

Beantwoord die volgende dinkvrae oor die storie.
● Wie se LipLek het die vrou geëet?

● Hoe het die vrou gevoel toe sy agterkom wat eintlik gebeur het?

● Wat, dink jy, het die jong man gedink toe die vrou sy LipLek gevat 
en geëet het en boonop aan sy worsrolletjie gehap het?

● Het dit al met jou gebeur dat jy per ongeluk iets wat aan iemand 
anders behoort, gevat het omdat jy gedink het dit is joune?

● Wat sou jy gedoen het as dit met jou gebeur het?

ingedagte: lost in thought/absent-minded; sonder om te dink

kafeteria: cafeteria; ’n plek waar jy eetgoed en drinkgoed kan koop 
en dan by ’n tafel kan gaan sit en eet en drink

LipLek: LipLek; die naam van ’n soort 
sjokolade wat in stafi es verdeel is

nie verdra nie: cannot stand it/cannot endure it; 
iets nie kan uitstaan nie

poniestert: ponytail; hare wat vasgebind is

slordig: untidy; nie netjies nie

teësinnig: reluctantly; teen haar sin

verbaas: surprised; verstom, as jy iets nie verwag nie en nie kan glo 
dit gebeur nie

en dan by ’n tafel kan gaan sit en eet en drink

cannot stand it/cannot endure it; cannot stand it/cannot endure it; cannot stand it/cannot endure it

Lees en kyk
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Luister en praat: ’n Klasdebat

Kies twee spanne en debatteer 15–20 minute lank oor die 
volgende mosie (motion) vir ’n punt uit 15:

● Een span argumenteer ten gunste van (in favour of) die mosie. Hoe 
beter die advertensie, hoe meer sal die produk verkoop.

� Die ander span argumenteer daarteen: Argument 1: Dit is te duur 
om advertensies te maak.

� Dit is belangrik om argumente met bewyse te staaf (support).
� Bied die argumente logies aan.

● Na afl oop van die debat stem (vote) die klas vir die beste span.
(Totaal: 15)

Taal in konteks

 Kies die regte betreklike voornaamwoord tussen hakies.

1. Die vrou (wie/wat) ’n LipLek gekoop het, gaan kafeteria toe.

2. Die jong man (wie/wat) langs haar sit, dra ’n sonbril.

3. Die LipLek (wie/wat) op die tafel lê, is die jong man s’n.

4. Die vrou (met wie/met wat) sy in die bus praat, is vriendelik.

5. Die bus (in wat/waarin) sy ry, is stadig.

 Leer die volgende aanwysende voornaamwoorde.

Hierdie (This)  Daardie (That)
LipLek is in  LipLek op
die handsak. die tafel is 
 die jong man s’n.

 Leer die idioom (fi guurlike 
betekenis).

Die klere maak nie die man nie 
beteken: ’n mens kan nie besluit 
hoe iemand is deur net te kyk 
hoe hy aangetrek is nie.

A

B

C

Advertensies is die moeite werd.

Gebruik wat vir 
mense, diere en dinge. 
As daar ’n voorsetsel 
is, gebruik jy wie (bv. 
met wie) vir mense.

Lesreeks 7: Kos is op die tafel!

Luister en praat

Taalstrukture en -konvensies
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82 Kwartaal 2 Week 3 en 4

Taal in konteks

Bestudeer die grappie. Lees die woorde en beantwoord die vrae.

Mama Taxi

(Uit: Die Burger, 16 Mei 2012)

 Kyk na die direkte en indirekte rede. Wat verander?

Direkte rede Indirekte rede

Sy sê:  “ Ek is honger. ” Sy sê   dat   sy honger  is  . 

 Skryf die sinne in die indirekte rede oor.

1. Die vrou sê: “Ek wil ’n worsrolletjie eet.” 
Die vrou sê dat …

2. Die verkoper sê: “Dis halfprys sonder 
wors.” Die verkoper sê dat …

 Voeg die regte lees- en skryftekens 
(hoofl etters, dubbelpunte, kappies, 
vraagteken en punte) in.

1. die vrou se ons wil graag twee worsrolletjies he

2. sy vra hoeveel kos elke rolletjie

 Kies die regte woord tussen hakies (voornaamwoorde).

1. Die meisie in die taxi vra of (sy/hy) worsrolletjies kan koop.

2. Die straatverkoper sê (sy/hy) verkoop die worsrolletjies teen 
halfprys.

A

B

C

D

Onthou, 
gebruik sy 
vir ’n vrou 

en hy vir ’n 
man.

dubbelpunt    punt
Geen aanhalingstekens nie.

ek word sy

Die werkwoord 
gaan na die einde 

van die sin.

aanhalings-
tekens

GEEN WORS NIE!

1 2 3

Taalstrukture en -konvensies
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83Lesreeks 7: Kos is op die tafel!

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Kies die korrekte voornaamwoord tussen hakies.

1. Die vrou (wie/wat) in die kafeteria gaan sit, koop koffi e en 
sjokolade.

2. Die man (wie/wat) by die tafel sit, het ’n poniestert.

3. Die LipLek (aan wat/waaraan) die vrou hap, was op die tafel.

4. Die vrou besef dat a) (sy/hy) ’n fout gemaak het om te dink 
dat b) (hy/sy) c) (haar/sy) LipLek gevat het. Dit was net 
andersom, d) (sy/hy) het van e) (haar/sy) eie LipLek geëet!

 Skryf die sinne in die direkte rede. Onthou die dubbelpunt en 
aanhalingstekens.

1. Die vrou sê dat hulle twee worsrolletjies wil hê.

2. Die verkoper sê dat hy hulle teen halfprys verkoop.

3. Die vrou sê dat sy dit sal koop.

4. Die verkoper sê dat dit ’n goeie besluit is.

 Verbeter die taalfoute (redigering).

1. Mense adverteer produkte sodat hulle kan dit verkoop.

2. Die publiek koop die produkte omdat hulle 
glo die advertensie.

3. Elke oggend ek eet eiers vir ontbyt.

4. Die vrou sê dat die worsrolletjie is sleg.

5. Die verkoper antwoord dat dit is gesond.

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

1. Die jong man dra slordige klere.

2. Die klere maak nie die man nie, besef die vrou oor die jong 
man.

3. Hy dra ’n swart baadjie.

4. Jy moet hom nie op sy baadjie takseer nie. (Jy moenie iemand 
oordeel volgens die klere wat hy dra nie.)

A

B

C

D

Taalstrukture en -konvensies
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