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Luister en praat 

‘n Drama is bedoel om opgevoer te word. In ‘n drama word dinge nie beskryf nie, 

dit word gewys.  Die gehoor lees nie die storie nie. Hulle sien wat die karakters 

doen en hoor wat hulle sê. Dit wat die karakters doen noem ons ‘n handeling en 

dit wat hulle praat noem ons ‘n dialoog.  Handeling en dialoog is dus die twee 

hoofelemente van ‘n drama. Behalwe die karakters is daar ‘n verteller ook in ‘n 

drama. Die verteller vertel die dele van die storie wat nie deur die karakters 

voorgestel word nie. 

Kyk na die prent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreek die prent in klasverband en skryf die drama in jou werkboek.  

• Gesels oor die prent asof julle ‘n dramaopvoering beplan. 

• Hoeveel karakters is in die opvoering? 

• Elke karakter moet ‘n naam hê. 

• Beplan wat die karakters alles gaan sê. 

• Beplan ook wat die verteller alles gaan sê.  
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Lees en kyk 

Kenmerke van ‘n drama / storie 

‘n Drama is nie bedoel om net gelees te word nie. Dit is ‘n toneelstuk wat deur 

mense (karakters) opgevoer word deur te praat (dialoog) en gebare en bewegings 

te maak. In ‘n drama word die karakters se name en dit wat hulle moet sê, 

neergeskryf. 

1. Karakters is die mense, diere, ensovoorts wat in die drama voorkom. Die 

storie draai gewoonlik om die hoofkarakter. Wat die ander karakter doen, 

draai gewoonlik om die hoofkarakter. 

2. Elke karakter het sy / haar eie persoonlikheid. Ons leer die karakter ken 

deur dit wat hy of sy sê en doen.  

3. Die volgorde waarin die gebeure plaasvind noem ons die intrige van die 

storie 

4. Konflik is wanneer twee karakters met mekaar baklei of wanneer ‘n karakter 

‘n stryd met homself het. 

5. Die ruimte is die plek waar die storie afspeel. 

6. Die skrywer en die verteller van die drama is nie dieselfde persoon nie. Die 

skrywer skryf die storie en die verteller vertel die storie. 

7. Die tema is die hoofgedagte van die storie of die les wat uit die storie geleer 

word. 

8. Die toneel- en verhoogaanwysings word tussen vierkantige hakies geskryf. 

9. Die name van die karakters word in hoofletters geskryf. Ons gebruik ‘n 

dubbelpunt (:) na die name. Ons gebruik geen aanhalingstekens nie. 

Lees die drama in klasverband. Verskillende persone moet die verskillende 

karakters se woorde lees. Daar is ’n vader, ’n moeder, ’n seun en ’n verteller in die 

storie. 

Karakters 

VADER: Hy is ‘n middeljarige man wat hard werk om vir sy gesin te sorg. Hy is 

streng en wil graag hê dat sy kinders eendag goeie werke moet hê. 
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MOEDER: Sy is ’n saggeaarde liefdevolle ma met ’n sagte hart. 

HENNIE: Hennie is in graad 7 en hy is nie baie life om huiswerk te doen nie, 

maar hy hou baie van sport. Hy hou daarvan om te wen. Hy is ’n 

vriendelike seun en hy is gewild by die skool. 

MOEDER: Hennie, het jy jou huiswerk gedoen? 

HENNIE: Hm...aa...wel, min of meer. Hm...ek het nie regtig baie huiswerk 

gedoen nie, Ma. Al wat ek moet doen, is om ’n storie van 300 woorde 

oor iets te skryf. Ek sal dit doen, maar ek gaan net gou die wedstryd 

klaar kyk.  

MOEDER: Hennie Havenga, gaan doen          

nou dadelik jou huiswerk!           

[Tel boeksak op en sit dit bo-

op die tafel neer.] 

 

HENNIE: Ai Ma! Hoe kan ons onderwyser ons vra om ’n storie van 300 woorde 

te skryf? Ek is nie ’n skrywer nie! Driehonderd woorde! Dit sal my ure 

lank besig hou! Waaroor sal ek skryf? Kan ek nie net eers hierdie 

rugbywedstryd klaar kyk nie? Ek sal direk ná die wedstryd my 

huiswerk begin doen, ek belowe! 

VADER: [Haal ’n boek uit die skoolsak en maak dit oop.] Dalk sal dit jou help. 

Kyk na hierdie breinkaart in jou werkboek. Jy moet jou onderwerp in 

die middel skryf en dan die vier hoofgedagtes van jou storie in elk van 

die vier raampies. Dis baie maklik. Komaan seun! 

HENNIE: Maar pa, waaroor kan ek skryf? Ek sal begin met my naam en van. 

Dan het ek reeds twee woorde. Nog net 298 woorde! Ek wens ek kan 

net die wedstryd klaar kyk. Okei, okei, ek sal begin dink. Waaroor sal 

ek skryf? [Hennie raak aan die slaap met sy kop op sy boeksak.] 
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VERTELLER: Hoe meer Hennie aan ’n onderwerp dink probeer dink, hoe vaker 

word hy. Hy gaap ’n lang gaap en sit sy kop sy boeksak neer. Gou is 

hy vas aan die slaap. Hy droom van die wedstryd wat hy besig was 

om te kyk. Hy sit langs die rugbyveld in die voorste ry. Hy is 

senuweeagtig, want sy span verloor. Daar is nog net vyf minute van 

die wedstryd oor. Een van die spelers het seergekry en word van die 

veld afgedra. Hennie spring self op en kry die bal uit die ander span 

se hande. Hy is baie vinniger as die ander span se spelers. Hennie 

konsentreer soos nog nooit tevore nie. Drie sekondes voor die 

eindfluitjie blaas, skop hy ’n skepskop pale toe. Die bal is perfek 

tussen die pale deur. Hennie glimlag en sy gesig is op miljoene TV’s 

oor die hele land. Hy is die held van die wedstryd en die 

kommentator skree: Hennie Havenga het die wenpunte aangeteken! 

Suid-Afrika het ’n nuwe rugbyster! 

MOEDER: [Maak vir Hennie wakker.] Hennie, word wakker! Jy het huiswerk om 

te doen! 

HENNIE: Wat? Wat is aan die gang? 

VADER: Hennie! Wat dink jy doen 

jy? Jy moet jou huiswerk 

klaarmaak! 

 

MOEDER: Dalk het die slapie jou 

nou laat uitrus sodat jy 

jou storie kan skryf. Moet 

ek jou help dink waaroor 

jy kan skryf? 

 

HENNIE: [Met ’n breë glimlag.] Nee dankie, Ma. Ek weet presies waaroor ek 

gaan skryf! 
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1. Wie is die karakters in die drama? 

2. Waar speel die verhaal af? 

3. Beskryf die moeder se karakter. 

4. Hoe sal jy vir Hennie beskryf? 

 A. knorrig 

 B. ongeskik 

 C. ondeund 

 D. lui 

5. Wat veroorsaak konflik in die verhaal? 

 A. Omdat Hennie wil gaan rugby speel. 

 B. Omdat Hennie se huiswerk nie gedoen is nie. 

 C. Omdat Hennie besig is om ’n storie te skryf. 

 D. Omdat Hennie TV speletjies speel. 

6. Dink jy dat die verteller ’n belangrik rol het? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 
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Gedig 

Lees die gedig en beantwoord die vrae. 

Die Wedloop 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

20 

 

Dis ’n groot dag op die vlakte                      

en almal is al hier -                                

Oom Ollie Olifant, Borselkop en krimpvark  

en selfs Vlekvel die ou tier. 

Klaas, die skilpad, gaan vandag                  

met Hasie kompeteer.                                  

Haas het nog sy sweetpak aan                    

en stap parmantig op en neer. 

Die meerkat dra net koeldrank aan             

en Hasie neem ’n sluk.                                                      

Klaas Skilpad staan maar stil en wag;          

sy spykerskoene druk. 

Koning Leeu het plaasgeneem                          

en skuif sy sonbril reg -                                

Bôgom lig sy groot pistol -                            

Bam ! ! en Haas en Klaas spring weg! 

Hasie byt sy tande vas                                

en hardloop soos die wind;                                          

maar was hy verbaas toe hy                        

vir skilpad by die wenpaal vind.  

En niemand het geweet                                

dit is ’n tweelingbroer van Klaas,                 

wat rustig langs die pad lê en slaap,                

terwyl die skare fluit en raas. 

 

Bron: Kollig op Afrikaanse Eerste Addisionele Taal graad 7 
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1. Wat is ’n wedloop? (’n partytjie / ’n resies / ’n konsert / ’n vergadering) 

2. Watter twee diere neem aan die wedloop deel? 

3. Noem twee diere wat toeskouers van die wedloop is. 

4. Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? 

5. Uit hoeveel versreëls bestaan elke strofe? 

6. Skryf twee woorde uit strofe twee neer wat mekaar rym. 

7. Sê of die volgende stelling waar is:  

“Hasie byt sy tande vas                                                                                                  

en hardloop soos die wind” (versreël 17 – 18) is ’n vergelyking. Gee ’n rede vir 

jou antwoord. 

 

Taalstukture & -konvensies 

Werkwoorde 

Selfstandige werkwoorde 

Werkwoorde vertel ons waarmee die karakters besig is. Dit is die doenwoord van 

‘n sin. 

Voorbeeld:  

‘n Hond volg jou oral, hy loop saam met jou. ‘n Kat sit en lyk net mooi. 

Die werkwoord kan in die teenwoordige tyd (present tense), die verlede tyd 
(past tense) of die toekomende tyd (future tense) wees, 

Teenwoordige Verlede Toekomende 

lag het gelag sal lag 

is was sal wees 
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het het gehad sal hê  

skryf het geskryf  sal skryf  

praat het gepraat  sal praat 

onthou het onthou  sal onthou  

belowe het belowe sal belowe  

erken het erken sal erken  

ontvoer het ontvoer  sal ontvoer 

vestaan het verstaan sal verstaan  

 

Skryf die volgende sinne oor in die tydsvorme wat gevra word. 

1. Ek is in graad 7. Verlede tyd & toekomende tyd. 

2. Hy skryf ‘n dialoog. Verlede tyd & toekomende tyd. 

3. Daar was koeldrank in die yskas. Teenwoordige tyd & toekomende tyd. 

4. Hy sal vinnig hardloop. Teenwoordige tyd & verlede tyd  

5. Hennie het nie sy opstel geskryf nie. Teenwoordige tyd & toekomende tyd. 

6. Ek onthou om my huiswerk te doen. Verlede tyd & toekomende tyd. 

7. Hy sal belowe om elke dag sy 
huiswerk te doen. 

Teenwoordige tyd & verlede tyd 

8. Die dief het erken dat hy gesteel het. Teenwoordige tyd & toekomende tyd 

9. Die misdadigers sal die meisie 
ontvoer. 

Teenwoordige tyd & verlede tyd 

10. Ek verstaan die moeilike som. Verlede tyd & toekomende tyd. 
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