
KREATIEWE 
KLASKAMERPRAKTYK

Nasionale Senior Sertifikaat Graad 10  

Eerste Addisionele Taal



Hierdie aanbieding dui op voorstelle 

vir praktiese, kreatiewe idees om 

leerders volgehoue ondersteuning te 

bied vir die ontwikkeling van 

woordeskat, sin- en paragraafstruktuur 

en grammatika in die klaskamer.





Gelukkige leerders

Gelukkige onderwyser



Bordresies is 'n prettige speletjie wat gebruik kan word om spelreëls te hersien. Dit kan ook aan 

die begin van die klas gebruik word om leerders aktief te kry. Dit is 'n goeie manier om te toets 

wat jou leerders reeds weet oor die onderwerp wat jy gaan onderrig. 

✓ Verdeel die klas in twee spanne en gee elke

span 'n gekleurde witbordpen. As jy 'n baie

groot klas het, sal dit beter wees om leerders

te verdeel in spanne van 3 of 4.

✓ Trek 'n lyn in die middel van die bord en skryf

'n onderwerp bo-aan.

✓ Die leerders moet dan soveel woorde neerskryf

as wat jy benodig met betrekking tot die

onderwerp in die vorm van 'n aflosresies.

✓ Elke span kry een punt vir elke korrekte woord.

✓ Enige woorde wat onleesbaar of verkeerd

gespel word, word nie getel nie.

✓ ‘n Prys (selfoonlugtyd/sjokolade/toffies ens.)

kan gegee word aan die wenspan.

Hoe om te speel: 

VOORBEELD:



VOORBEELDE:

Verkleining Woord Verkleining Woord

Hondjie
Hond

Foto’tjie
Foto

Karretjie
Kar

Wurmpie
Wurm

Hasie
Haas

Hempie
Hemp

Koninkie
Koning

Bekkie
Bek

Leerders moet die korrekte verkleining (-tjie, -jie, -ie, -etjie, -pie, -kie, 'tjie)

van die gegewe woorde neerskryf:

GROEP 1 GROEP 2



SNAAKSE SINNE –SPELETJIE
Hierdie speletjie moedig kreatiewe taalgebruik aan en nadat die sinne geproduseer is, kan die 

leerders een sin kies en 'n storie of koerantartikel skryf met hierdie sin se titel as opskrif.

MAAK SO:

Sny ongeveer 40 woorde uit tydskrifte of koerante en plak dit op 'n papier of plakkaat in geen spesifieke 

volgorde nie. Gee afskrifte daarvan aan leerders  in groepe van vier. Gee die leerders tien minute 

(afhangende van die vlak en kompleksiteit van die taak) om die volgende te skep: een sin met drie 

woorde, een sin met vier woorde ens., afhangende van die vlak van kompleksiteit. Moedig leerders aan 

om snaakse of humoristiese sinne uit te dink.

Voorbeelde van sinne: 

3 woorde – Basta met aknee. 4  woorde – Beide ouers speel banjo. 

5 woorde - Fobie vir atjar veroorsaak choas. 6 woorde – Hiert! ‘n Harem met ‘n angel. 

bodem motto puree tango  tiran angel   bonsai
aorta afgod banjo baret  beide  aitsa aknee

akuut atjar basta  melodie darem   enjin  

fnuik fobie  hamer harem  
hoeka absurd blanko  buffet demone  boombas  

milieu   oktawe operasie   

podium 



Leerders kan byvoorbeeld 'n lys van belangrike woorde uit voorgeskrewe leeswerk

gegee word en gevra word om die woorde se betekenisse en verwantskap met die storie

te bespreek. ‘n Prettige en eenvoudige manier om hierdie woorde en hul betekenisse te

hersien is om 'n soort omgekeerde bingo te speel wat definisies as bingo-leidrade bevat.

Maak so:

Skep bingo-kaarte deur 8 vertikale lyne en 6 horisontale lyne te trek om 40 blokkies te

vorm. Skryf "BINGO!" In die middelste kolom se blokkies. Hierdie middelste kolom is 'n

vrye ruimte.

Vul ‘n lys van woorde in elke blokkie in. Die definisie van elke woord in die blokkies

word appart op die Bingo-leidradekaart ingevul.

Leerders gebruik merkers (soos plastiekskyfies, sade of blokkies) om te speel en maak

beurte om hul merkers te plaas op ‘n leidraad se korrekte antwoord op die kaart. Hou

aan totdat een speler sewe blokkies, dwarsdeur of diagonaal gepak het, en “Bingo!”

uitroep.

Let wel: In plaas van bingo-skyfies, kan spelers 'n potlood gebruik om bokse met 'n

simbool te merk, byvoorbeeld 'n "X" of 'n ster. Kies 'n ander simbool vir elke wedstryd.



afloop simbool stereotipe
BINGO!

klimaks
ronde 

karakter

antagonis buiteverteller tema BINGO! konflik ruimte

antiklimaks chronologies inversie BINGO! kontras sarkasme

antitese hiperbool tritagonis BINGO! metafoor satire

atmosfeer hoofkarakter
uiterlike 

konflik BINGO! metonimia protagonis

woordspeling

retoriese 

vraag
karikatuur BINGO!

innerlike 

konflik
ironie



Ontknoping, afwenteling of 
dènouement. Die deel van die 
verhaal ná die klimaks waar 

tergende geheime opgelos en 
sake afgehandel word.

Die teenstellende karakter wat 
die protagonis in ’n 

konfliksituasie bedreig of met 
hom bots.

’n Stylfiguur waarin 
buitensporige, doelbewuste 
oordrywing gebruik word. 
Gewoonlik ’n humoristiese 
manier van beklemtoning.

Die storieplan of plot wat 
spanning laat opbou. ’n 

Roman kan ook subintriges, 
oftewel ondergeskikte 

storielyne, hê.

Die omgekeerde van klimaks; 
onverwagte teleurstellende 

uiteinde.

’n Oordrewe uitbeelding van ’n 
karakter deur die 

oorbeklemtoning van sy 
kenmerkende om die spot te 

dryf.

Normale, liniêre tydsverloop. 
Verhaalgebeure is gerangskik 

in die volgorde waarin dit 
gebeur het.

Die hoogtepunt van die 
verhaal wanneer die spanning 
breekpunt bereik. Gewoonlik 
is dit ook die keerpunt in die 

hoofkarakter se lewe.

Botsing wat dramatiese of 
humoristiese spanning 

veroorsaak

Die “gevoel” of tydsgees van 
die roman wat geskep word 

deur beskrywings, taalgebruik 
en verwysings na 

kenmerkende situasies van 
die tydperk.

Onregstreekse aanduiding 
van ’n begrip deur ’n woord 

wat nou verbonde is daarmee, 
bv. “Ek lees Shakespeare”.

Klanknabootsing. Die gebruik 
van woorde om klanke te skep 

of na te boots.

Twee sake met ’n treffende 
raakpunt (tertium) word 

vergelyk sodat die assosiasies 
van die een die beskrywing 

van die ander verryk.

Veralgemening. Dikwels ’n 
bevooroordeelde beskouing 
van ’n groep of persoon as 
tipies of kenmerkend van sy 

soort.

’n Vraag waarop geen 
antwoord verwag word nie, en 

wat dus eintlik ’n stelling 
maak.

Beeldspraak waardeur 
menslike eienskappe aan nie-

menslike dinge toegeken 
word.

Botsing tussen karakters of 
tussen ’n karakter en sy 

omgewing.

’n Assosiasieproses waardeur 
een ding deur ’n ander met 

soortgelyke eienskappe in die 
verbeelding opgeroep word.

Die hoof- of grondgedagte van 
die roman wat gewoonlik ŉ 

lewenswysheid of universele 
boodskap bevat.

Die positiewe of 
goedbedoelende karakter in ’n 
konfliksituasie. Gewoonlik die 

held in ’n verhaal.

Omkering, omdraaiing van 
woorde of bedoeling.

Woordgebruik waarmee ’n 
mens die teenoorgestelde sê 

van wat jy bedoel; 
omstandigheid of stand van 

sake wat die teenoorgestelde 
is van wat ’n mens kon 

verwag het.

’n Karakter wat konflik tussen 
die protagonis en antagonis in 
ŉ konfliksituasie veroorsaak.

’n Teken of voowerp wat ’n 
ander saak verteenwoordig. 

Spot of hekel met dwaashede, 
tekortkominge of wanpraktyke 
met die doel om te moraliseer 

of verandering teweeg te 
bring.

Bytende, bitter spot wat wil 
seermaak, verneder of skok.

Die plek, tyd en atmosfeer 
waarteen die romangebeure 

afspeel.

’n Karakter met meer as een 
faset en wat ontwikkelling, 
verdieping of groei toon.

’n Denkbeeldige prosawerk 
wat die indruk skep dat dit van 

die werklike ervarings van 
oortuigende of geloofwaardige 

karakters vertel.

Skynbare teenstrydigheid, bv. 
“Om die waarheid te sê, moet 

ek lieg.”

Die spanning wat in ’n 
karakter geskep word deur die 

botsing van emosies soos 
begeertes, behoeftes, drange 

en vrese.

Die sentrale of belangrikste 
karakter in die roman.

Alwetende, alomteenwoordige 
of derdepersoonsverteller.

Teenstelling van gedagtes wat 
uitgedruk word deur 

parallelisme wat skerp teenoor 
mekaar staan, bv. “Hoe meer 

haas hoe minder spoed”.

Die humoristiese of 
ironiese spel met woorde 
wat eenders klink, maar

verskillende betekenisse 
kan hê.
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afloop simbool stereotipe BINGO! klimaks
ronde 

karakter

antagonis buiteverteller tema BINGO! konflik ruimte

antiklimaks chronologies inversie BINGO! kontras sarkasme

antitese hiperbool tritagonis BINGO! metafoor satire

atmosfeer hoofkarakter
uiterlike 

konflik BINGO! metonimia protagonis

woordspeling
retoriese vraag karikatuur BINGO!

innerlike 

konflik
ironie

Ontknoping, afwenteling 
of dènouement. Die deel 

van die verhaal ná die 
klimaks waar tergende 

geheime opgelos en sake 
afgehandel word.

Alwetende, 
alomteenwoordige of 

derdepersoonsverteller.

Omkering, omdraaiing 
van woorde of bedoeling.

Woordgebruik waarmee ’n 
mens die teenoorgestelde sê 

van wat jy bedoel; 
omstandigheid of stand van 

sake wat die teenoorgestelde 
is van wat ’n mens kon 

verwag het.

Onregstreekse 
aanduiding van ’n begrip 
deur ’n woord wat nou 

verbonde is daarmee, bv. 
“Ek lees Shakespeare”.

BING
O!

Ontknoping, afwenteling 
of dènouement. Die deel 

van die verhaal ná die 
klimaks waar tergende 

geheime opgelos en sake 
afgehandel word.

’n Teken of voowerp wat 
’n ander saak 

verteenwoordig. 

Veralgemening. Dikwels 
’n bevooroordeelde 

beskouing van ’n groep 
of persoon as tipies of 
kenmerkend van sy 

soort.

Die hoogtepunt van die 
verhaal wanneer die 
spanning breekpunt 

bereik. Gewoonlik is dit 
ook die keerpunt in die 
hoofkarakter se lewe.

’n Karakter met meer as 
een faset en wat 

ontwikkelling, verdieping 
of groei toon.

BINGO!



Hoe om ’n opstel te beplan:

Inleiding

Idee (paragraaf)

Idee (paragraaf)

Idee (paragraaf)

Slot

Hamburger

Wolk

Inleiding

Idee 

(paragraaf)

Idee 

(paragraaf)

Idee 

(paragraaf)
Slot

Blokkies



DIE SOORTE OPSTELLE:

Beskrywend Verhalend Beredenerend Argumenterend Bespiegelend Verklarend

WAT? Om iets lewendig 

te beskryf.

Vertel ’n storie om te 

vermaak.

Om argumente vir 

verskillende 

standpunte aan te 

bied .

Gee argumente

om ‘n standpunt te

verdedig; probeer

om die leser te

oortuig.

Bepaal die 

bestaan en 

betekenis van ‘n

onderwerp en 

beweer moontlike 

oorsake of gevolge.

Om te verduidelik 

hoe of hoekom ‘n 

proses plaasvind.

HOEKOM? Verduidelik / 

beskryf 

Deel jou ervaring of 

verbeelding

Vergelyk 

standpunte met 

mekaar

Oortuig / bewys ŉ
punt / maak ’n 

standpunt

Verduidelik / 

omskryf / beweer

Verduidelik / gee 

informasie

INHOUD: Dis ŉ interessante 

vertelling van ŉ
storie/ 

gebeurtenis(-se) 

(gewoonlik uit die 

verlede).

Die skrywer oorweeg/ 

deurdink ’n idée/

lewenswaarheid en gee 

sy/haar

emosionele reaksies en 

gevoelens weer.

Dis objektief en 

probeer om ’n 

gebalanseerde 

gesigspunt van 

beide kante van ’n 

argument te gee.

Die skrywer stel 

feite wat aan hom 

bekend is/nagevors 

is op ’n saaklike 

manier. Sinvolle 

argumente sal lei 

tot logiese 

gevolgtrekkings

Die skrywer het ’n 

spesifieke 

mening/opinie en 

argumenteer 

daaroor

om sy/haar 

standpunt te 

motiveer.

Die skrywer 

beskryf 

iets/iemand soos 

hy/sy dit ervaar 

(dis moeilik om

iets te beskryf wat 

nie eerstehands 

ervaar is nie) en 

stel die leser in

staat om die 

onderwerp wat 

beskryf word, net 

so lewendig soos 

hy/sy

te beleef. 



HOE OM ’N OPSTELVRAAG TE 
ONTLEED:

Watter soort  opstel 

moet  ek skryf?

Wat is die  

onderwerp van 

die opstel?

Moet ek die  onderwerp 

in die  opstel, slot, 

inleiding of  inhoud

gebruik?

Weet ek genoeg van  

die onderwerp, of  

moet ek ’n ander  

onderwerp kies?

Hoeveel tyd  het

ek?

Wat is die  

vraagnommer?
Hoe lank moet

die opstel

wees?

Moet ek self ’n  

opskrif/titel  

kies?

Uit hoeveel punte  

tel die opstel?



HIER IS ’NVOORBEELD:

AFDELING A: OPSTEL

VRAAG 1 (45 min)

Kies EEN vraag en skryf ‘n opstel van 200 – 250 woorde oor EEN van die onderstaande 

onderwerpe. Skryf die nommer en die titel van die onderwerp wat jy kies, bo-aan.

1.1. Sjoe, dit was amper! [30]

OF

1.2. Jy wil aan ‘n skryfkompetisie deelneem van 

Jakkaranda FM. Die tema van die opstel is: “Die

kontakte op my selfoon”. Die Prysgeld is R5000.

Dink aan die volgende:

• Wie se nommers op jou selfoon is.

• Nommers wat die belangrikste is.

• Nommers wat jy al lankal wou geskrap het.

• Hoekom jy so baie/min nommers het.

• Hoe jy die nommers stoor. [30]

Soort  opstel:

Onderwerp:

❑ Opstel

❑ Slot

❑ Inleiding

❑ Inhoud
Weet ek genoeg?

Tyd:

Nommer: Lengte:

Opskrif:

Punte:

Sjoe, dit was amper!

30 200 – 250 
woorde

Word gegee.

1.1

Ja.

45 min

Verhalend.



OPDRAG:

3.1 Ek sal dit baie geniet om… [20]

3. 2  Wel, aan die anderkant… [20]

VRAAG 3 (30 minute) 

Skryf ’n opstel van 200-250 woorde oor een 

van die volgende:

VAAG 5 (30 minute) [20]

Kies EEN van die volgende visuele tekste. Laat jou gedagtes gaan en skryf ENIGE OPSTEL  (200-250 woorde) daaroor.

5.1 5.2 5.3 

Soort  opstel:

Onderwerp:

❑ Opstel

❑ Slot

❑ Inleiding

❑ Inhoud
Weet ek genoeg?

Tyd:

Nommer: Lengte:

Opskrif:

Punte:Leerders kies een van die onderstaande

vrae, vul die beplanningopsies in en skryf 

dan ’n opstel.



▪ https://teachingresources.co.za/vendors/gladdebek/

▪ http://www.onniesonline.co.za/digitale-hulpmiddels-vir-kreatiewe-skryf/

▪ http://www.onniesonline.co.za/product-category/afrikaans/

▪ https://afrikaans-afrikaans.weebly.com/assesseringsrubrieke.html

▪ http://www.eccurriculum.co.za/Taalarsenaal/

▪ https://afrikaansehulpmiddels.wordpress.com/

▪ http://www.afrikaans.com/leer/lekker-leer/op-skool/vir-onnies-en-ouers

▪ http://www.swanies.co.za/

▪ http://sbafrikaans.co.za/onderwyser/onderwyseronderighulp/

Nuttige aanlyn-hulpbronne vir onderwysers:

https://teachingresources.co.za/vendors/gladdebek/
http://www.onniesonline.co.za/digitale-hulpmiddels-vir-kreatiewe-skryf/
http://www.onniesonline.co.za/product-category/afrikaans/
https://afrikaans-afrikaans.weebly.com/assesseringsrubrieke.html
http://www.eccurriculum.co.za/Taalarsenaal/
https://afrikaansehulpmiddels.wordpress.com/
http://www.afrikaans.com/leer/lekker-leer/op-skool/vir-onnies-en-ouers
http://www.swanies.co.za/
http://sbafrikaans.co.za/onderwyser/onderwyseronderighulp/


DANKIE!


