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Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë 
Rolspel-drama: 
• Neem ’n rol aan. 

• Gebruik gepaste taal. 

• Gebruik gesprekskonvensies. 

• Gebruik gepaste liggaamstaal. 

Ondersoek van rolspel: 
• Stel vraelys op. 

• Gebruik gesprekskonvensies. 

• Gebruik gepaste taal. 

• Lewer verslag oor bevindings. 

 

Luister en praat 

Bespreek die kenmerke en die vereistes van ‘n toneelstuk in klasverband. Lees die toneelstuk van Jan 

en Thandi. Leerders voer toneelstuk op en voltooi vraelys. 

 

Lees & kyk 

Lees literêre teks soos drama/roman: 
• Belangrikste kenmerke van literêre teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller 

en tema.  

Die leesproses: 
• Pre-lees (Lei die teks in). 

• Tydens lees (kenmerke van die teks). 

• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer). 

 

Lees en kyk 

Toneelstuk: Memorandum 

1. Om lelike dinge / stories van iemand vir ander mense te vertel. 

2. Sy het dit by haar man geërf. 

3. Graad 7 

4. Sy het ‘n klomp luukse itmes (selfoon, BMW, goue juwele en ‘n goue tand). 

5. Sy het ‘n goeie algemene kennis / sy kan oor baie dinge gesels. 

6. Sy het van die dominee se vrou en die burgemeester geskinder. 

7. Sy is iemand wat skinder en sy dink sy is beter as ander mense. Sy het nie simpatie met mense 

nie. 

8. Sy was al in die hof oor haar geskinder en al die mense is kwaad vir haar.  

9. Sy sê dat hulle dagga rook en steel.  

10. Nee, want dit is nie reg om lelike goed van iemand te sê nie / jy maak mense seer as jy van hul skinder.  
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Visuele geletterdheid: Memorandum 

1. Want die diagram gaan oor aardverwarming.  (1) 

2. sewe (1) 

3. Jy sê wat jy dink gaan gebeur. (2) 

4. Omdat die somers baie warmer gaan wees / die aarde se temperatuur baie warmer 
is. 

  
(1) 

5. Die water in die see word meer en dit kan tot oorstomings lei.  (2) 

6. Die geldsake van ‘n land.  (1) 

7. Insekte broei vining uit as dit warmer is.  (1) 

8. Die son sal warmer op die aarde skyn. (1) 

9. Minder rommel strooi / meer bome plant. (Aanvaar enige relevante antwoord) (1) 

 

Gedig: Memorandum 

1. vier  (1) 

2. vier (1) 

3. Marié van Reenen (2) 

4. ‘n pragtige plek  (1) 

5. voëls (2) 

6. ‘n spinnekop (1) 

7. Blare van ‘n (bloekom)boom  (1) 

8. As die son begin sak. (1) 

 

Moontlike opsomming 

1. Kinders van rokers is meer afwesig by die skool.  

2. Ouers moet buite rook.  

3. Kinders verloor werk as hulle afwesig is.  

4. Rokery veroorsaak dat kinders meer oorontsteling en verkoue kry.  

5. Kinders met asemhalingsprobleme se ouers moet buite rook.  
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Skryf en aanbied 

Skryf ’n dramaresensie 
Konvensies van ’n paragraaf: 
• Onderwerpsin van die paragraaf. 

• Kern en ondersteunende gedagtes. 

• Logiese opeenvolging van paragrawe. 

• Gebruik van voegwoorde vir samehang. 

• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, -lengtes en –strukture. 

Fokus op die skryfproses: 
• Beplanning. 

• Konsep. 

• Hersiening. 

• Redigering. 

• Proeflees en aanbieding van finale konsep. 

  

Skryf ‘n resensie 

Hersien die kenmerke van ‘n resensie. Leerders skryf ‘n resensie. 

 

 

Taalstruktuur en -konvensies 

1. My troeteldier is ‘n haas en sy naam is Konyn. 

2. Ek gaan nie skool toe nie, want ek is siek 

3. Die man is lank, maar die vrou is kort. 

4. Ek eet my mieliepap, daarom word ek groot. 

5. Sy punte is baie goed, omdat hy hard leer. 

Verduidelik sinonieme en antonieme aan leerders.  Leerders leer sinonieme en antonieme. 

 

 

 

 

 

 


