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Luister en praat 

Luister na ’n kortverhaal/volksverhale. 
Luister met begrip: 
• Identifiseer kern en ondersteunende gedagtes en maak aantekeninge. 

• Deel idees en ervarings en wys begrip van konsepte. 

• Identifiseer oorredende en manipulerende tegnieke waar van toepassing. 

• Beantwoord vrae. 

Groep-/paneelbespreking: 
Luister na poësie en bepaal die betekenis. 
Bespreek die storie/volksverhale waaraan hulle in die vorige aktiwiteit blootgestel was. 

• Identifiseer karakters. 

• Bespreek die tema. 

• Bespreek perspektief. 

• Bring inhoud in verband met eie ervaring. 

 

Luisterteks 

Galinka, die bedorwe meisie 

Eenmaal, lank gelede het ‘n man en vrou in ‘n klein dorpie gewoon. Hulle het net een kind gehad. Haar naam 

van Galinka. Die ma en pa was so lief vir Galinka, hulle enigste kind, dat hulle alles vir haar gedoen het. Sy 

het nooit nodig gehad om self iets te doen nie. 

Galinka het elke dag laat geslaap, daarna het haar ma haar gebad, aangetrek, haar hare gekam en vir haar 

kos aangedra.Totdat Galinka ‘n groot meisie was, het haar ouers haar soos ‘n baba behandel. Al die bure het 

gesê Galinka is ‘n bedorwe kind.  

Toe Galinka oud genoeg was om te trou het haar ouers ‘n paar jong mans genooi om by haar te kom kuier. 

Die jong mans het weggegaan en gesê: “Dié meisie is bederf. Sy sal nie ‘n goeie vrou vir ‘n arm en 

hardwerkende man wees nie.” 

Op ‘n dag kom daar ‘n jong man van ‘n ander dorpie saam met sy ouers by Galinka kuier. Hy is ook die 

enigste kind. Hy hou dadelik van Galinka en besluit om met haar te trou.Galinka se ma is baie bly en sê vir 

hulle: “My liefste dogter is nie gewoond daaraan om te werk nie. Sy mag nie moeg word nie en niemand mag 

op haar skree of met haar raas nie.” 

Die bruidegom en sy ouers neem Galinka saam met hulle na die dorpie waar hulle bly.  Toe hulle by die huis 

kom, begin Galinka se skoonma dadelik kos maak. Galinka sit arms gevou en kyk hoe haar skoonma werk. 

Na ‘n heerike aandete gaan almal slaap. 

Die volgende dag maak Galinka se skoonpa hulle vroeg wakker om op die lande te gaan werk. “Ek wil nog 

slaap! Ek wil nie saamgaan nie,” sê Calinka. “Bly dan hier. Jy kan die huis skoonmaak en die aandete gereed 

kry,”sê die pa. 

Galinka se man gaan saam met sy pa en ma lande terwyl sy tuis bly.Sy staan laat op en lê op die gras in die 

tuin. Later pluk sy vir haar blomme en gaan huis toe. 

Toe die res van die gesin die aand moeg by die huis aankom is die huis nog vuil en daar is nie kos nie. 

Galinka se skoonma spring dadelik aan die werk en begin brood bak. Later sit die gesin aan tafel en die 
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skoonpa breek die brood in drie stukke: een stuk vir sy vrou, een stuk vir sy seun en een stuk vir hom. 

Galinka kry niks. 

“Wat van Galinka?”, vra die skoonma. “Sy is nie honger nie,” sê die skoonpa. As ‘n mens nie werk nie, word 

jy nie honger nie”. 

Daardie aand kon Galinka nie aan die slaap raak nie, want sy het ‘n honger kol op haar maag gehad.  

Die tweede dag het Galinka weer niks gedoen nie en die aand toe hulle gaan eet, het haar bord weer leeg 

gebly. “As ‘n mens wil saam eet, moet jy saamwerk en jou kos verdien,” sê die skoonpa. Galinka gaan weer 

honger slaap. 

Toe Galinka die derde oggend wakker word, spring sy uit die bed en rol haar moue op. Sy begin die huis 

skoonmaak, die tuin natmaak, steek die vuur aan en begin kos maak. Sy dek die tafel en sit die kos op die 

tafel. 

Toe haar man en sy ouers moeg by die huis kom, kon hulle hulle oë nie glo nie. Hulle gaan sit om die tafel vir 

aandete. Haar skoonpa skep vir haar kos in en sê: “Eet lekker, my kind. Vandag het jy hard gewerk en jy 

verdien jou kos.” Daarna het die gesin gelukkig saamgebly. 

Verwerk en aangepas uit: Nuwe Afrikaans sonder grense 

 

Memorandum: Luistertoets 

1. Jy het nie broers of susters nie.  

2. Hulle het alles vir haar gedoen. Sy hoef niks vir haarself te gedoen het nie. Hulle het haar soos ‘n baba 

behandel. 

3. Toe sy oud genoeg was om te trou het hulle ‘n paar jong mans genooi om by haar te kom kuier.  

4. Hulle het gedink dat sy te veel bederf was en dat sy nie ‘n goeie vrou sou wees nie. Hulle het gedink 

dat sy lui is.  

5. Sy het arms gevou gesit en gekyk hoe haar skoonma kos gemaak het.  

6. Omdat sy nie gewerk het nie.  

7. Sy was te honger.  

8. Omdat Galinka die huis skoongemaak het en kos vir die gesin gemaak het.  

9. Nee, want sy weet dat sy nie gaan kos kry as sy nie werk nie.  

10. Leerders se eie antwoorde. 
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Hap en krap 

Die twee beloer mekaar. 
Pasop! Hier kom gevaar!  
Vlekkie lig sy lip en grom,  
Kietsie krom haar rug en brom.  
Vlekkie sê “Ek is ‘n brak!  
Kyk my tande, ek kan hap!” 
Kietsie sê: “Ek is ‘n kat!  
Ek het naels en ek kan krap!” 
 
“Ek kan hap en jy kan krap, 
is dit nie ‘n grote grap!  
Ag nee, ou kaats, gedorie, gaats, 
Ek en jy maak liewer maats.” 
 
En toe Vlekkie nader staan, 
leun Kietsie te liefies teen hom aan. 
Daar sit hulle nou langs mekaar.  
Hap en krap is eers laat vaar!  
 
Anoniem 
 

 

 

Memorandum: Gedig 

1. twee 

2. ‘n hond en ‘n kat (Vlekkie en Kietsie) 

3. Oor ‘n hond en ‘n kat wat wou baklei en toe vrede gemaak het.  

4. Leerders se eie antwoorde. 

 

Skryf en aanbied 

Skryf ’n resensie/brief: 
• Vereistes t.o.v. formaat, styl. 

• Teikengehoor, doel en konteks. 

• Samehang van paragrawe. 

• Gebruik gepaste woordkeuse. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

Skryf ’n brief/resensie deur die skryfproses te volg. 
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Skryf ‘n boekresensie 

Lees die boekrensie saam met leerders. Verduidelik die formaat en die vereistes van ‘n boekresensie aan 
leerders. Leerders skryf hul eie boekrensies. 

  

Taalstruktuur- en konvensies 

Samestellings, afleidings, voor- en agtervoegsels 

Verduidelik samestellings, afleidings, voor- en agtervoegsels. 

 

Samestellings 

1. elektrisiteitsrekening 

2. lewensversekering 

3. kindersiektes 

4. hemelhoog 

5. kosskaarste 

6. mousgat 

7. speldekussing 

8. heldedaad 

9. pakkamer 

10. lewenslank 

 

Voor- en agtervoegsels 

1. beplan 

2. geval 

3. bemiddel 

 

4. beloon / beloning 

5. erken / ontken / verken  

6. ontneem / verneem / geneem/  

7. begeerlik / begeerbaar / begeerte 
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8. luiaard / luiheid / luiaard / gelui /  

9. verantwoordelikheid 

10. beskryf / geskryf / herskryf 

 

Woordeskat 

Verduidelik die woordeskat: Beter kommunikasie aan leerders. Sorg dat hulle die korrekte uitspraak van die woorde 

verstaan. 

 


