
tennis

touspring

sokker

eenbeentjie

handeklap touspring

netbal

84

Luister en praat: ’n Klasbespreking oor sport

Pre-luister: Kyk na die prent van die leerders wat aan sport 
deelneem en speletjies speel. Sê wat julle sien.

Tydens luister: Sê die woorde hardop. Bespreek die reëls 
(instruksies) van elke sportsoort. Onthou, maak beurte om te praat en 
luister aandagtig na mekaar.

Sport en spelet   j i e s8
Luister en praat: ’n Klasbespreking oor sport

Luister en praat

Kwartaal 2 Week 5 en 6
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Lesreeks 8: Sport en speletjies 85

Post-luister: ’n Paneelbespreking

Verdeel in groepe van vier en hou 
’n paneelbespreking. Elkeen moet ’n 
beurt kry om ’n mening uit te spreek.

● Sê watter sportsoort of speletjie ’n 
mens in groepies of in spanne of 
alleen kan speel.

● Sê wat die voordele en nadele 
van sportsoorte is wat in spanne, 
groepies of individueel gespeel kan 
word. (Gee jou eie mening.)

● Kyk na die sirkeldiagram (pie 
chart) en sê watter persentasie 
leerders aan elke sportsoort 
deelneem. Bespreek die sportsoorte 
en persentasies in die diagram. Sê 
ook hoe die diagram vir jou skool se 
leerders sal lyk.

● Teken ’n sirkeldiagram 
van die sportsoorte 
waaraan die maats in 
jou klas deelneem.

krieket
atletiek

swem

Luister en praat
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Kwartaal 1 Week 1 en 286

Lees en kyk: ’n Gedig

Pre-lees: Kyk na die titel en die illustrasie en voorspel 
wat in die gedig gebeur. 

Tydens lees: Lees dit dan aandagtig.

Die af  loswedren
Die wenspan is nou agter

in die  afl osren:

Klein-Pietie het  gestruikel,

en kan sy span nog wen?

Die vierde man is Frikkie,

die span se laaste hoop,

maar kan dié vetgesmeerde  blitsie

vyf ander ínhardloop?

Frikkie trek hom krom en  spaander,

steek twee, steek drie verby,

maar in die  pylvak,  teen Smit Penn,

mag hy  sy moses kry.

Behou Smit Penn sy  voorsprong,

of wen ons Frikkie wat?

Die pawiljoen  raak skoon besete:

Gaan daar ’n rekord spat?

Frikkie breek die wit lint

sekondes voor Smit Penn:

Klein-Pietie huil van  vreugde

sy span het tog gewen!

Hennie Aucamp
(Uit: Woerts in die hoekie, Protea Boekhuis, 2011)

wedren vir 
vier atlete

geval

atleet wat so 
vinnig soos 
blits hardloop

hardloop 
vinnig

net voor die 
wenstreep

kan jy dalk 
verloor

’n ent voor

raak 
mal (van 
opgewon-
denheid)

blydskap

Kwartaal 2 Week 5 en 6

Lees en kyk

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   86 2013/09/13   8:42 AM

Split by PDF Splitter



Lesreeks 7: Kos is op die tafel! 87

Post-lees: Vrae

1. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig?

2. Hoeveel versreëls is daar in elke strofe?

3. Kies die regte rymwoord in die blokkie 
en skryf die rymwoorde neer.

a) afl osren – ______

b) hoop – ______

c) verby – ______

d) wat – ______

e) Penn – ______

4. Watter atleet in die afl osspan het geval?

5. Watter woord in strofe 3 sê dat die atleet Smit 
Penn nie in Klein-Pietie en Frikkie se span is nie?

6. Wie hardloop voor in strofe 4?

7. Wat beteken dit as ’n atleet die “wit lint” breek?

8. Hoekom huil Klein-Pietie van vreugde?

Luister en praat: Voorbereide praat

Berei die gedig “Die afl oswedren” volgens die prosesbenadering 
voor vir ’n bespreking daaroor. Oefen om vlot te praat en oogkontak 
te maak. Lees met gevoel, soms hard, dan sagter, soms vinnig, 
dan stadiger. Vertel daarna wat in die gedig gebeur het. Vertel dit 
interessant en gebruik gebare.

Taal in konteks

Vul die korrekte voorsetsels in.

1. Kyk ______ die prent ______ die kinders wat ______ 
sport deelneem.

2. Die tennisspeler slaan die bal ______ die net.

3. Netbal en sokker speel ’n mens ______ ’n bal.

4. Die swemmers swem ______ die swembad 
en die atlete oefen ______ die baan.

Soek die spesifi eke 
rymwoorde in elke 

strofe.

spat
gewen

wen
kry

inhardloop

Lesreeks 8: Sport en speletjies

Lees en kyk

Luister en praat

Taalstrukture en -konvensies

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   87 2013/09/13   8:42 AM

Split by PDF Splitter



Kwartaal 2 Week 5 en 688

Lees en kyk: ’n Tienerverhaal

Pre-lees: Lees die uittreksel uit die tienerverhaal Koshuiskoffi e. Jy 
gaan die uittreksel vluglees deur net die onderstreepte gedeeltes te lees.

Elle kan haar oë nie van die hokkieseuns op die hokkieveld wegskeur 
nie. Alex en Divan speel net ’n paar treë van haar af. Vandag sien sy 
vir die eerste keer hoe die seuns hulle ding op die hokkieveld doen. Die 
seuns speel met soveel spoed en ritme.

Skielik kry Alex die bal en begin ’n slim lopie na die doelhok toe. Naby 
die doelhok skop Alex die bal met ’n sierlike boog op en laat dit voor sy 
spanmaat Divan se hokkiestok land. Divan skree iets, swenk heen en 
weer en kap die bal maklik verby die doelwagter (goal keeper). Die bal 
klap teen die rugplaat van die doelhok.

“’n Doel (goal)!” brul ’n paar stemme. Die seuns is opgewonde 
(excited) – een spring op ’n ander se rug en skree ’n amperse 
oorlogskreet (war cry  ). Dis nie moeilik om selfs van ’n afstand te sien wie 
dit is nie. Dis die doelskieter (goal shooter  ), Divan, duidelik die hart en siel 
van die span. Die seun Alex, wat die doel begin het, wat die hele lengte 
van die veld gehardloop het om die bal by die voorspelers uit te bring, 
draf koponderstebo (head down) terug na sy plek agter op die veld.

Elle wonder skielik hoe dit moet wees om sportief te wees. Om 
vreesloos (fearless) op ’n bal af te storm, om iemand uit die pad te 
stamp en met een hou ’n doel te slaan? Of om soos Celeste en Elsje 
op die netbalbaan te wees, om die een doel na die ander te gooi? Om 
heeltyd applous en bewondering (admiration) van almal op die kantlyn 
te kry? Die bietjie netbal en hokkie wat 
sy al gespeel het, was baie gemiddeld 
(average).

Elle dink: Dis net brille en boeke in my 
familie. Balle en stokke het nog nooit 
ons kaste volgestaan nie. Maak vrede 
daarmee.

Daar’s ’n laaste, lang fl uit van die 
skeidsregter (referee) op die 
hokkieveld. Die seuns draf weg 
kleedkamer (changing room) toe.
Christine Neser
(Uit: Koshuiskoffi e, LAPA Uitgewers, 2011)

Lees en kyk
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Tydens lees: Lees nou die verhaal. Beantwoord die vrae.

Post-lees: Vrae

1. Watter twee seuns in die hokkiespan 
se name word genoem?

2. Wat begin Alex met die bal doen?
3. Word ’n doel aangeteken of nie?
4. Dink jy Elle is goed in sport? Hoekom 

sê jy so?
5. Waarvan hou die mense in Elle se familie?
6. Hoe weet ons die wedstryd is verby?
● Wie, dink jy, het die doel aangeteken? Lees die hele uittreksel om uit 

te vind!

Taal in konteks

 Skryf die sinne in die indirekte rede.

Voorbeeld:  Die skeidsregter sê: “Die wedstryd gaan nou-nou begin.”
 Die skeidsregter sê dat …
Antwoord:  Die skeidsregter sê dat die wedstryd nou-nou gaan begin.
1. Elle sê: “Divan het ’n doel 

aangeteken.” Elle sê dat …
2. Divan sê: “Alex het die doel van 

agter af begin.” Divan sê dat …
3. Alex sê: “Ek is baie lief vir hokkie.”
4. Elle sê: “Ek wil ook sportief wees.”

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

Voorbeeld: Die seuns speel hokkie.
Antwoord: Hokkie word deur die seuns gespeel.

1. Die atlete hardloop die afl oswedren.

2. Die voorste atleet wen die wedren.

A

B

Onthou!
●    Die aanhalingstekens verdwyn.
●    Ná dat gaan die werkwoord 

na die einde van die sin.
●    As ’n seun sê: “Ek”, verander 

“ek” na hy (dit verwys terug na 
hom).

●    As ’n meisie sê: “Ek”, verander 
“ek” na sy (dit verwys terug na 
haar).

Onthou: Die seun slaan die bal.

Die bal  word   deur  die seun geslaan.

Gebruik word 
ge- in die 

teenwoordige tyd.

Lesreeks 8: Sport en speletjies

Lees en kyk

Taalstrukture en -konvensies
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90 Kwartaal 2 Week 5 en 6

Ek is ook ’n wenner! Ek 
het vir Hasie in ’n resies 

gewen. My raad vir 
almal is: Aanhouer wen!

3. Frikkie breek die wit lint.

4. Die meisies speel vandag netbal.

5. Die hokkiespeler skiet ’n doel.

6. Die kinders speel ’n speletjie.

 Beantwoord die vrae in die 
ontkennende vorm.

Dit gaan oor die prent van Cool Joe 
wat die wendoel vir die Bafana Bafana skop.

1. Speel Cool Joe rugby? Nee, hy …

2. Skop Cool Joe die bal bo-oor die doelhok? Nee, …

3. Sal Cool Joe ooit ’n bal mis skop? Nee, …

4. Het jy al vir Cool Joe ontmoet? Nee, ek het nog …

5. Is daar êrens ’n meisie wat speel? Nee, …

6. Dra iemand ’n pet? Nee, …

7. Is daar iets wat Cool Joe keer? Nee, …

 Lees die idiome en hulle betekenisse 
hardop.

Jy sal sien in elke idioom is daar ’n 
dubbele ontkenning.

1. Wie nie waag nie, sal nie wen nie.
 (As jy nie iets probeer nie, sal jy nie 

veel bereik nie.)

2. Wie nie sterk is nie, moet slim wees.
 (As jy nie sterk is nie, moet jy jou 

verstand gebruik en slim planne 
maak om te wen.)

C

D

As jy iets 
ontken, sê jy dit 

is nie so nie.

Taalstrukture en -konvensies
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91Lesreeks 8: Sport en speletjies

Lees en kyk: Instruksies vir ’n tradisionele speletjie

Pre-lees: Het jy al die speletjie eenbeentjie (hopscotch) gespeel?

Tydens lees: Lees die instruksies vir ’n speletjie aandagtig deur.

Hoe om eenbeentjie te speel
• Teken sirkels (circles) en vierkante (squares) 

van 1 tot 10 op die grond.
• Gooi ’n klip (stone) in sirkel 1.
• Spring me� een been in die sirkels en s�op 

met albei bene in die vierkante (4 en 5); 
(8 en 9).

• Rus in sirkel 10 en draai om.
• Spring dan weer �erug na die begin.
• Tel �ou klip op.
• Begin weer. Gooi nou �ou klip in 

sirkel 2; daarna in sirkel 3 tot 10.

Jy is uit (you miss a turn) as:
• �ou klip nie in die reg�e sirkel of vierkan� land nie
• �� op of oor die l�ne �rap
• �� in die sirkel spring waarin �ou klip is.

Die eerste speler wat alles van nommer 1 tot 10 reg doen, is die wenner!

Post-lees: Soeklees

Soek die antwoorde so gou as moontlik.

1. Hoeveel blokke (sirkels en vierkante) 
is daar in die speletjie?

2. Soek al die syfers in die instruksies. 
Skryf hulle uit (telwoorde).

3. Waar gooi jy jou klip as jy begin speel?

4. Waar rus jy en draai jy om?

5. Kan jy verder speel as jy oor die lyne trap?

Watter tradisionele 
speletjies speel jy 

met jou maats? Kom 
leer jou klasmaats 

om dit te speel!

5. Kan jy verder speel as jy oor die lyne trap?

Lees en kyk

mml_9780636115798_asg_fal_g07_lb_afr_zaf.indb   91 2013/09/13   8:42 AM

Split by PDF Splitter



92 Kwartaal 2 Week 5 en 6

Skryf  en aanbied: Instruksies

Jy moet instruksies van 70  –  80 woorde vir enige speletjie 
soos Sudoku, Monopoly, 30 Seconds, ’n kaartspeletjie of ’n 
rekenaarspeletjie vir ’n punt uit 10 skryf. Onthou, die instruksies is 
bevelsinne, hulle begin met ’n werkwoord.

● Kies die speletjie. Teken ’n prentjie by of sluit ’n foto van die 
speletjie in.

● Beplan jou instruksies noukeurig. Gee hulle logies en duidelik.

● Skryf die instruksies stapsgewys onder mekaar neer.

● Redigeer en proefl ees jou instruksies.

● Herskryf dit netjies vir aanbieding – onthou, 
dit gaan punte tel! (Totaal: 10)

Lees die leidrade 
en voltooi die 
blokkiesraaisel 
(woordeskat en 
spelling).

Dwars:

1. ’n Sportsoort vir 
meisies wat ’n bal 
deur ’n net moet gooi.

4. ’n Sportsoort vir seuns 
of meisies wat ’n 
groot, ronde bal in ’n 
doelhok moet skop.

5. ’n Sportsoort waarin 
’n mens ’n bal met ’n 
kolf slaan.

Af:

2. ’n Sportsoort waarin ’n mens kan hardloop, hoog- of verspring, 
spiesgooi, ens.

3. ’n Sportsoort vir seuns en meisies wat ’n bal met ’n stok in die 
doelhok moet slaan.

4. ’n Sportsoort wat ’n mens in die water doen en jou arms en bene 
vinnig beweeg.

2 3

1 N A H

4

S E

5 K I

Skryf en aanbied

Taalstrukture en -konvensies
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93Lesreeks 8: Sport en speletjies

’n Dinkspelet  jie: Wie is die wenner?

Los die probleem op: Vyf leerders neem aan ’n pretdraf deel. 
In watter volgorde kom hulle by die wenstreep aan? Werk die 
volgorde uit en skryf die kinders se name met hoofl etters (spelling).

Hier is die feite
● Aaishah is derde.

� Aaishah hardloop vinniger as Diketso,
maar Diketso is nie laaste nie.

� Riaaz is stadiger as Diketso.

� Sello is nie eerste nie.

� Nicole hardloop vinniger as Sello.

Wie is eerste, tweede …

Eerste ______

Tweede ______

Derde ______

Vierde ______

Vyfde ______

Taal in konteks

Kyk na die voorbeeld en beantwoord die vrae.

Woord Letterlike betekenis 
(denotasie)

Figuurlike betekenis 
(konnotasie)

arm Die atleet het haar arm 
gebreek.

Ons is jammer vir die 
arme meisie, want sy was 
laaste.

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

1. Haar sportsak is swaar.

2. Dit is swaar om nooit te wen nie.

A

Skryf rangtelwoorde 
van die volgende 

hooftelwoorde: ses, 
sewe, agt, nege, tien, 

twintig, honderd, duisend.

Taalstrukture en -konvensies
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94 Kwartaal 2 Week 5 en 6

 Lees- en skryftekens: Koppeltekens en afkappingstekens

1. Leer die volgende woorde met koppeltekens (-):

 ● Suid-Afrika, Noord-Kaap (plekname met windrigtings)

 � nege-uur, sewe-uur, bo-op (vokale langs mekaar)

 � graad 7-klas, B-span (woorde met syfers of letters)

 �  SMS-boodskap, e-pos, TV-advertensie (woorde met afkortings)

 � Pa-hulle, Peter-hulle (samestellings met hulle)

 �  gou-gou, kort-kort, lag-lag, sit-sit (woorde wat herhaal word).

2. Leer die volgende woorde wat afkappings kry:

 Ek’s (verkorte vorm van Ek is); Hy’t (verkorte vorm van Hy 
het); meervoude soos foto’s, mini’s, ma’s, mango’s, skadu’s.

Lees en kyk: ’n Spot prent

Pre-lees: Bestudeer die spotprent en sê wat snaaks is.

B

Mense praat 
van die punt 
aan die 
oostekant van 
Afrika as die 
horing van 
Afrika.

Tydens lees: Toe die Wêreldbeker in 
2010 in ons land gehou is, het almal 
vuvuzelas geblaas. Nou word dit ook 
die horing van Afrika (as musiek-
instrument) genoem.

Post-lees
● Hoeveel leerders is daar in die prentjie?

� Wat doen die stout seuntjie?

Taalstrukture en -konvensies
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Wys my DIE HORING 
VAN AFRIKA?
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95Lesreeks 8: Sport en speletjies

Hersiening: Wat ken jy nou?

 Kies die korrekte voorsetsels tussen hakies.

1. Sokker is ’n sport wat jy (in/met) ’n span speel. Jy speel sokker 
(in/met) ’n bal en probeer die bal (in/met) die doelhok skop.

2. Die atlete wat (aan/tot) atletiek deelneem, moet baie fi ks wees.

3. As ’n mens hokkie speel, slaan jy die bal (deur/met) ’n 
hokkiestok.

4. (Van/Aan) die einde (aan/van) die wedstryd hoor jy die fl uitjie 
wat die skeidsregter (in/op) die veld blaas.

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

Voorbeeld: Die krieketspeler vang die bal.
Antwoord: Die bal word deur die krieketspeler gevang.
1. Die rugbyspeler skop die bal oor die pale.

2. Die sokkerspeler skop die bal in die doelhok.

3. Die skeidsregter blaas die fl uitjie hard.

 Herskryf die sinne in die indirekte rede.

Voorbeeld: Doepie sê: “Ek het hard geval.”
Antwoord: Doepie sê dat hy hard geval het.
1. Frikkie sê: “Ek moet die afl oswedren wen.”

2. Elle sê: “Ek wil beter netbal speel.”

3. Juffrou sê: “Ek wag vir ’n antwoord.”

 Maak die foute in die sinne reg (skryftekens en redigering).

1. Daar is vandag baie atleete op die atletiek velt.

2. Hulle is alles baie viks omdat hulle oefen elke daag uure lank.

3. Die wedstryd gaan nou nou begin, daarom moet die fotos van 
die A span eers geneem word.

4. Al die mas en pas staan om die feld om te hulle kinders 
ondersteun.

 Skryf die telwoorde uit.

1. 14        2.    15        3.    88        4.    97        5.    100

A

B

C

D

E

Onthou, die 
dubbelpunt (:) en 
aanhalingstekens 
(“ ”) by woorde in 
die indirekte rede 

val weg.

Taalstrukture en -konvensies
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