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Luister  & praat /  Lees & kyk                   
Luister na die dialoog wat jou onderwyser vir jou gaan voorlees. 

Sandile se wens 

Sandile: 

 

Petrus: 

 

Sandile: 

Petrus: 

 

 

Wat sou jy gewens het as jy drie wense 

gehad het? 

Ek sal beslis wens dat ek ‘n wêreldberoemde 

sokkerspeler kan wees! 

En wat nog? 

Ek wil miljoene rande in die bank hê sodat ek 

alles kan koop wat my hart begeer! En ek wil 

nooit, ooit, ooit weer in my hele lewe ‘n toets 

skryf nie!  

 

 

 

 

 

 

 

Sandile: 

Petrus: 

Sandile: 

 

 

Petrus: 

 

Weet jy waarvoor sal ek wens? 

Om die Lotto te wen? 

Dit sal ook nogal lekker wees. Daar is iets wat vir my baie belangriker is. My 

ouma is baie siek – ek sal wens dat sy gesond word. Ek is baie lief vir haar. Dit 

sal lekker wees om roe men geld te hê, maar dit kan nie gesondheid en liefde 

koop nie. 

Dit is baie waar wat jy sê Sandile. Ek voel nou sommer baie simpel dat ek 

sulke selfsugtige goed gewens het. Ek hoop jou ouma word sommer gou 

gesond. 

Lees die dialoog weer binne klasverband en maak beurte om te lees. 
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Bespreek die vrae oor die dialoog mondeling saam met jou onderwyser en klasmaats. 

1. Waarvoor het Petrus gewens? 

2. Waarvoor het Sandile gewens? 

3. Stem jy saam met wat Sandile sê oor roem en geld? 

4. Hoekom sê Petrus dat sy wense selfsugtig was? 

5. Waarvoor sal jy wens as jy drie wense gehad het? 

6. Bespreek die formaat van die dialoog. Wat sien jy in verband met die uitleg en 

struktuur van die teks? 

 Almal verstaan Afrikaans Graad 6 

 

Oefen luister  en praat:   

Lees die gedig saam met jou onderwyser en klasmaats. 

 Skooldae 
 

Op Maandag staan ek ek sukkel op 

en Dinsdag staan als op sy kop. 

Woensdag moes die taak al in. 

Donderdag moet Ma die sportgoed bring, 

dan kom Vrydag... en my hart wil sing! 

Die naweek kan ek speel en rol 

slaap en lê en lekker jol. 

Kom Sondagaand hang my lip weer laag 

want more moet ek weer by die skool opdaag! 

Clerise Begg 
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Taalspeletjie                                   

Teken ‘n prent in jou werkboek om die volgende uitdrukking letterlik uit te beeld: 

 

 

 

 

 

Skryf die figuurlike betekenis van die uitdrukking onderaan jou tekening neer. 

 

Lees & kyk 

 

 

 

• ‘n Toneelstuk is soos ‘n dialoog 

tussen twee mense. 

• Dit word so geskryf dat dit op ‘n 

verhoog opgevoer kan word. 

• Die skuinsgedrukte teks is 

ekstra inligting sodat die mense 

wat in die toneel speel, kan 

weet hoe om op te tree en hoe 

die verhoog moet lyk. 

Daar is altyd een of ander sepie op die TV. 

Wat is ‘n toneelstuk? 
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Lees die toneelstuk en beantwoord die vrae. 

 Die drie wense 

 Karakters:  Frits en Magda (albei 40 jaar oud). Toneel speel af in ‘n kombuis. 

Magda het ‘n brief in haar hand. 

Frits: (brom) Wat lees jy? 

Magda: (opgewonde) “Jy sal nie glo nie, maar feëtjies                                                    

het vir ons ‘n brief geskryf. Hulle het vir ons                                                           

drie wense gegee!” 

Frits: (Gryp die brief en lees dit stadig deur)  “Ons                                                              

moet die meeste hiervan maak, Magda. Ons                                                    

moenie oorhaastig wees nie. Ons kan ryk en                                                                                                     

beroemd word, maar ons moet die regte goed  vra.” 

Magda: “Ek het klaar ‘n lys gemaak,” (Spring op)  “Kyk! ‘n Paleis vir my, ‘n koning se 

kroon vir jou. Skoonheid vir my, ‘n lang lewe vir jou. Goud en juwele…Wel, ek 

het só hard gewerk dat ek nie tyd gekry het om kos te maak nie!” 

Frits: (Kwaad) “Wat? Hoe kan jy verwag dat ek nie kos kry na ‘n lang dag se werk 

nie? Jy is te lui om kos te maak. Ek wens jy het vir ons wors gaargemaak.” 

 (Skielik verskyn daar ‘n string worsies op ‘n bord op die kombuistafel) 

Magda: (Ontsteld) “Jy het ‘n wens gemors! Jy maak my                                          

woedend! Ek wens die wors spring in jou lelike                                                                      

neus in en kom nooit weer uit nie!” 

 (Skielik spring die worsies in Frits se neus in) 

Frits: (Probeer die worse uit sy neus trek) “Eina! Hulle                                                    

is warm!” Ek wens die feetjies het hulle wense                                                    

gehou en alles kan weer wees soos dit was. 

 (Skielik val die worse uit Frits se neus. Fritz en Magda omhels mekaar en dans 
om die tafel 
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1. Hoeveel karakters is in die toneelstuk? 

2. Wat is die name van die karakters? 

3. Waar speel die toneelstuk af? 

4. By wie het Magda die drie wense gekry? 

5. Waarvoor wou Magda wens? 

6. Hoekom het Frits kwaad geword vir Magda? 

7. Hoekom het Magda kwaad geword vir Frits? 

8. Dink jy dat hulle die wense goed gebruik het? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

9. Waarom word party woorde in die toneelstuk skuinsgedruk? 

 


