
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal 

Onderwysergids: Kwartaal 3 

Informele aktiwiteite:  Week 9 & 10 
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Luister en praat 

Luisterbegrip: luister na 'n toneelstuk wat hardop gelees word of oor die radio / TV  

Gebruik 'n teks van 'n handboek of uit die onderwyser se hulpbronlêer  

• Voorspel na aanleiding van die titel  

• Hervertel 'n drama in volgorde  

• Gee die name van die karakters korrek  

• Rolspeel 'n karakter of 'n bekende situasie  

• Kies toepaslike inhoud  

• Gebruik besonderhede akkuraat  

• Druk gedagtes en gevoelens uit  

• Hou by die onderwerp  

• Toon bewustheid van sosiale verskille  

• Skakel van een taal na 'n ander indien toepaslik  

 

Oefen luister en praat / hardoplees (gedeelde teks vir die dag)  

• Lees hardop met toepaslike uitspraak, uitdrukking en tempo  

• Dra 'n eenvoudige rympie, gedig of lied voor  

• Speel 'n eenvoudige taalspeletjie  

• Hervertel eie nuus  

• Hervertel 'n storie wat gehoor of gelees is  

 

 

Drama / toneelstuk: Verduidelik aan leerders wat ‘n drama is – fokus op enkele eenvoudige kenmerke. 

Luistertoets: Lees die teks “Tyd is geld” aan die leerders voor.  Volg die gewone prosedure soos vir ‘n 
luistertoets. 

Tyd is geld 

Karakters                                                                                                                                                               
Blommeverkoopster                                                                                                                                               
Sakeman 
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(Toneel speel af in die straat voor ‘n blommeverkoopster se pragtige stalletjie.)  

Blommeverkoopster: Blomme! die mooiste blomme in die stad!  Kry nou vir jou ‘n bossie om jou dag op te 
helder! 

Sakeman: Gee pad voor my! 

Blommeverkoopster: Maar wil meneer nie… 

Sakeman: Nee, meneer wil niks nie.  Gee pad, ek is haastig. 

Blommeverkoopster: (Keer die sakeman voor.) Ek het mooi rose vandag, Meneer. En lelies en… 

Sakeman: Ek gee nie om nie.  Ek moet by die kantoor kom. 

Blommeverkoopster: ‘n Mooi bossie blomme sal meneer se kantoor mos ophelder. 

Sakeman: Ek het nie ‘n helder kantoor nodig nie.  Dis ‘n besigheidsplek.  Ek werk daar.  Ek sit 
nie heeldag en kyk vir blomme nie.  En ek sit defnitied ook nie op straat en smous 
nonsens nie.  (Probeer verby die blommeverkoopster kom, maar sy tree weer voor 
hom in.) 

Blommeverkoopster: Nonsens? Dis die mooiste geskenk wat die natuur vir ‘n mens gee. 

Sakeman: Die natuur gee ‘n mens ook tyd. Maar nie genoeg daarvan nie.  Tyd is geld. En jy 
mors nou my tyd én my geld.  (Loop haastig weg.) 

Blommeverkoopster: Eendag sal Meneer verstaan.  Daar is belangriker dinge as geld. Meneer, jy kyk al die 
mooi in die wêreld skoon mis! 

(Fanie Viljoen) 

 

Antwoorde: 

1. C. Tyd is geld  (1) 

2.1 twee  (1) 

2.2 ‘n Man en ‘n vrou  (2) 

2.3 blomme (1) 

2.4 winkels mense (2) 

3. Ongeskik  (1) 

4. vriendelik  (1) 

 

Gedig: 
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Lees die gedig eers aan leerders voor en verduidelik moeilike woorde en begrippe.  Laat leerders die gedig 
individueel of gesamentlik lees of voordra. 

 

 

 

 

Taalspeletjie: 

Strofe 1: trein 

klein 

Strofe 2: bus 

kus 

voet 

groet 

Strofe 3: trein 

piekfyn 

dae 

mae 

        

 


