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OPWARM IS 
BELANGRIK!

Wat is grootste behoefte by addisionele taal?

Woordeskat

Soort vrae wat gevra word

Gedig



TIPIESE VRAE

❖Wie is die spreker/aangesprokene in die gedig?

❖ Haal twee agtereenvolgende woorde aan.

❖ Haal ’n gepaste versreël aan om ...te verduidelik / beklemtoon/motiveer.

❖ Om  watter tegniese rede ... (verstegnies) ... ?

❖ Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die vraagnommer en letter neer.

❖ Haal ’n voorbeeld  van alliterasie (beeldspraak) aan.

❖Wat is die eienskap van ... ?

❖Watter versteekte betekenis/bedoeling is daar in die laaste versreël?



❖Waarop dui die woord "my”?

❖ Hoe kan die woord ... geïnterpreteer word?

❖Wat is die funksie van die woord in reël ... ?

❖ Op watter twee woorde is ... ’n voorbeeld van woordspeling?

❖ Hoe beklemtoon die digter die gedagte in reël  2?

❖Verduidelik kortliks ...

❖ Haal 2 kontraswoorde aan.

❖ Haal 2 aparte woorde aan.

❖Moenie woordeliks aanhaal nie.

❖ Hoekom, dink jy, … ?

❖ Hoe weet jy dit?



STREK 
DIE 

LITTE 
☺

• Rol gedig af (2-2-groepe in klas)

• Knip gedig reëltjie vir reëltjie uit

• Uitgeknipte gedig in koevert

• Koevert per groep

• Maak koevert oop ...sien die reëltjies 

...

• Woordeskat

• En dán: Hulle moet hul eie gedig 

"skryf"

• Groepe kry kans om voor te dra



WED
STRYD

TYD

• Potlood in hand

• Gedigteboek / gedig op A3

• Wissel jou gameplan af

• Gedigte, ná analise, moet bewerk

wees



BLOOMS

1. Kennis / Onthou

2. Begrip

3. Toepassing

4. Analise

5. Evaluering

6. Skep



VLAK 1: ONTHOU, HERKEN, HERROEP

• Hoe weet die leser dat die vrou direk in strofe 1 aangespreek word?

• Watter twee bewyse is daar dat hierdie gedig nie ’n vrye vers is nie?

• Wie is in reël 1 aan die woord?

• Wat is die funksie van die enjambement in reël 12?

• Hoe maak die spreker die leser betrokke by die gedig?

• Vul die ontbrekende woord in: ’n strofe wat uit ___ reëls bestaan, is ’n tersine.

• Haal die woord in strofe 4 aan wat dieselfde betekenis het as die woord ”gesluit”.

• Benoem die stylfiguur in strofe 2.

• Waar of onwaar: die spreker is ’n man.

• Noem die 3 goed wat gebeur wanneer die spreker sy tas neersit.

Met dank aan Wes-Kaap Kurrikulumdiens Afrikaans (Aangepas) 



HUISWERK VIR DIE ONNIES

Werk as vakgroep saam:

• Begin met ’n eenvoudige gedig.

• Almal werk saam vrae uit, vlak vir vlak. 

• Gebruik die kernwoorde wat Blooms gee en vervorm elkeen in ’n vraag.

• Lys dan die tipiese gedigte-vlak 1-vrae.

• Maak so met elke vlak. 

• Wanneeer dit dan tyd vir vraestelle opstel is, het jy voorbeeldvrae vir elke vlak wat 

jy op gedigte kan toepas.



1. Wat is dit? (Vlak 1: herken, herroep)

2. Gee die naam van die dier. (Vlak 1: herken, herroep)

3.1 Beskryf wat hy besig is om te doen. (Vlak 2: vertolk,som op)

3.1.1 Hoekom spuit hy water? (Vlak 2: lei af, verduidelik)

3.1.2 Is dit water wat hy spuit? Motiveer. (Vlak 4: analiseer, demonstreer)

4. Wat eet die dier? (Vlak 1: herken,herroep)

5. Verduidelik hoekom die dier Hermanus toe kom. (Vlak 3: lei af)

6. Beskryf die dier se voorkoms. (Vlak 2: vertolk, beskryf)

Met dank aan Wes-Kaap Kurrikulumdiens Afrikaans (Aangepas) 



7.    Vergelyk die dier met ’n haai. (Vlak 4: vergelyk,  klassifiseer)

8. Hoe sal jy die dier teen Eskimo’s beskerm? (Vlak 4: gee oplossing vir Vlak 5: 
beoordeel)

9. Lewer kommentaar op die effek wat besoedeling op die dier se lewe kan hê.                                                                   

(Vlak 4: analiseer, Vlak 5: oorweeg, voorspel)

10. Het jy simpatie met diere wat in nette gevang word? Motiveer.                                       

(Vlak 5: verdedig, assesseer)

11. Watter verandering sou jy aan die see wil bring om dit ’n beter plek vir die                 
dier te maak? (Vlak 5,6: aanbeveling, debatteer, beoordeel)

12. As jy kan teruggaan in tyd, wat sou jy verander dat                                              

walvisse se getalle nie beperk is nie? (Vlak 6)

Met dank aan Wes-Kaap Kurrikulumdiens Afrikaans (Aangepas) 



IN KORT...

• Soms gaan jy voel ’n vraag kan 2 vlakke wees. Jy is reg.  Hang af wat jou 
kernwoord is.  Practice makes perfect(er).

• Kry jou vrae reg. Verskeidenheid. Soek uit en maak seker jou vraag is 30-

40-30.

• Jou eerste vraag / eerste twee vrae moet ’n honeymoon-vraag wees. 

• Jy kan nie toets wat jy nie behandel het nie; onderrig die verskillende 

soorte denkvlakke (en manier van beantwoording) in jou klas, veral vlak 

4 – 6. 

• Begin in graad 10.

• Werk as departement saam aan voorbeelde met gedigte.



Taylor Swift

Vir Liebet

1  jy herhaal  

2  haar woorde van melancholie  

3  vir die soveelste keer 

4  weer  

5  en nou ná heeldag lank

Wie is Taylor Swift? (B1) 

Wie is Liebet? (B1)

Hoe weet jy die spreker praat oor iemand? (B1)

Haal drie agtereenvolgende woorde  aan wat sê dat 

Liebet die woorde baie herhaal.  (B1)

Wat noem mens die wit spasie voor en ná reël 4? (B1)

Wat  is die funksie van die spasie voor en ná reël 4? (B3)

Watter verstegniese middel / woord beklemtoon die 

woord ”herhaal” in reëls 1 – 5?  (B1)

Wat noem ons dit wanneer ’n reël  net uit een woord 
bestaan? (B1) Funksie? (B3) 

“en nou” ...tydsaanduiding

Watter woord in reël 5 beklemtoon dat daar 

tydsverloop was? (B2)



5 en nou ná heeldag lank  

6 se periodes skoolwerk

7 en pouses

8 alleen

9 se draal in die liedjie

10 val jy met die skooluniform taai van skool

11 skoene uitgeskop

12 op die bed neer

13 sing jy die woorde

14 van haar nuutste CD

15 gelaai in MP3

Haal ’n voorbeeld van enjambement aan. 
(B1)

Watter drie woorde bevestig dat die 

aangesprokene op skool is? (B2)

Hoe weet jy dat die dag regtig lank was? 

Motiveer met 3 redes. (B4)

Dink jy die digter het ’n goeie 
plasingkeuse gemaak om “alleen” in sy 
eie reël te skryf?  Motiveer jou antwoord. 

(B5)

Stem jy saam met die stelling dat ”pouse” 
en ”alleen” eintlik in kontras staan? (B5)

“draal”...talm, aarsel, sloer (verhoog die 
lang dag)



5 en nou ná heeldag lank  

6 se periodes skoolwerk

7 en pouses

8 alleen

9 se draal in die liedjie

10 val jy met die skooluniform taai van skool

11 skoene uitgeskop

12 op die bed neer

13 sing jy die woorde

14 van haar nuutste CD

15 gelaai in MP3

Watter emosie, dink jy, ervaar die aangesprokene 

wanneer sy op die bed “val”? (B5)

Verduidelik in jou eie woorde wat jy verstaan met 

“taai van skool”. (B4)

Reël 10 – 13: is dit ’n tipiese tienerding om te doen? 
Motiveer jou antwoord. (B5)

Verander reël 11 sodat as dit jou ma is wat in die 

kamer ingekom het en jou gesien het, sy kwaad vir 

jou sou gewees het. Skryf jou reël neer. (B6)

Waar of Onwaar: die aangesprokene ken nie eintlik 

moderne musiek nie.  Gee twee redes. (B3)

Hoe het jou ouers na musiek geluister toe hulle die 

ouderdom van die aangesprokene  was? 



16 snik

17 huil 

18 grens

19 jy

20 want vir die eerste keer

21 in die spieël

22 met jou pa se oë vol trane  

23 verstaan jy

24 weet jy 

25 hoekom bome hulle blare verloor 

Dui die progressie in strofe 2 aan. (B4)

Haal een woord aan wat beslís daarop dui dat die 

aangesprokene baie hartseer is wanneer sy na die 

musiek luister. (B2)

Skryf reëls 16 – 19 se woorde alles in een reël neer en 

vergelyk dit met die gedig. Watter een van die twee 

voorbeelde dra die hartseer-boodskap die beste oor? 

Motiveer. (B5) 

Wit spasie ná ”jy”... Suggestie van  stilte? Verhoog seer-
alleengevoel

“want” ... Draai van gedig, want nou het ons die rede vir 
alles.

Word reël 21 letterlik of figuurlik bedoel? (B4) 

Waarna, dink jy, verwys die ”eerste keer in die spieël 

eintlik? (B5)

Watter gevoel word in reël 22 bevestig? Motiveer. 

(B4,5)



20 want vir die eerste keer

21 in die spieël

22 met jou pa se oë vol trane 

23 verstaan jy

24 weet jy 

25 hoekom bome hulle blare verloor 

Stem jy saam dat die Engelse uitdrukking 

”You are the spitting image of your dad” 
aansluit by reël 22.?  (ewebeeld)

Progressie: verstaan – weet

Op watter twee maniere kan ons ”jou  pa 
se oë vol trane” interpreteer?  (B5)

Skryf reël 24 oor en gebruik skryftekens 

om te beklemtoon dat die aangesprokene 

nie twyfel dat daar met haar gepraat word 

nie / ... dat sy regtig weet wat sy weet. 

(B1)



20 want vir die eerste keer

21 in die spieël

22 met jou pa se oë vol trane 

23 verstaan jy

24 weet jy 

25 hoekom bome hulle blare verloor 

Verduidelik hoekom ons die slotreël 

figuurlik moet verstaan. (B4)

Haal een voorbeeld van alliterasie en 

assonansie in reëls 20 – 25 aan. (B1)

Watter woord in strofe 1 kan aansluit by 

die emosie van die gedig se boodskap? 

(B2)

Gee een woord om die toon van die 

gedig te beskryf. (B5)

Dink jy musiek werk goed as interteks? 

Veruidelik jou antwoord. 



Sondagaande

1 die aand stuur sy roofvoëls uit in die taai donker

2 hulle draai eers rond

3 hoog bo die stad se woonsteldakke

4 maar mettertyd sirkel hulle laer, al laer, 

5 en sink neer op die krom lamppale

6 vanwaar hulle met skerp oë by vensters kan intuur

7 na die prooi wat elke week sielalleen voor Sondagaande staan

Verduidelik waarom hierdie 

gedig ’n vrye vers is. (B1)

Waarom begin die gedig nie 

met ’n hoofletter nie? (B1)

Waarom is die titel nie net 

Sondagaand nie? (B4)

Watter van die volgende drie 

HAT-verklarings van ”taai” 
pas die beste by reël 1? 

Motiveer. (B4,5)

Dink jy die gedig sou 

dieselfde trefkrag gehad het 

as dit titel Maandagaande

was? Motiveer. (B5)



1  die aand stuur sy roofvoëls uit in die taai donker

Watter vorm van beeldspraak kry ons in reël 1?  (B1) Verduidelik jou antwoord(e). (B2)

As ons wil beklemtoon dat dit ”die aand” was wat sy roofvoëls gestuur het, kan ons dit só 
doen: ”dié aand”? (B1,3)

Watter woord in reël 1 beklemtoon dat die roofvoëls aan ”die aand” behoort? (B1)

Verander die metafoor ”taai donker” na ’n vergelyking. (B3)

Watter woord maak dit vir die leser duidelik dat daar nie regtig lig in die omgewing is nie? 

(B1)

Watter emosie ervaar/voel jy wanneer jy ”taai donker” lees? (B5)



2  hulle draai eers rond

3  hoog bo die stad se woonsteldakke 

4  maar mettertyd sirkel hulle laer, al laer, 

Waar of Onwaar: die roofvoëls het dadelik begin jag. Motiveer. (B4)

Waarom, dink jy, sal die roofvoëls gemaklik wees om tussen die ”stad se 
woonsteldakke” te vlieg? (B5)

Skryf reël 3 oor en vervang die  nodige woorde sodat dit die  roofvoëls se 

natuurlike habitat voorstel. (B6)

Waar is die wending in die gedig? (B2)

Maak van tipografie gebruik en skryf reël4 oor om letterlik te wys hoe die voëls 

laer en laer sirkel. (B6)  (Tydsverloop)

Hoe weet ons dat daar meer as een prooi is? (B1,2)



4  maar mettertyd sirkel hulle laer, al laer, 

5  en sink neer op die krom lamppale 

As jy hierdie gedig in die klas moet hardop lees, hoe sal jy jou stem gebruik om die 

inhoud van reël 4 te beklemtoon? (B6)

Watter tegniek gebruik die digter om aan te dui dat die roofvoëls al hoe nader  aan sy 

prooi kom? (B1)

Draai – sirkel – sink – intuur

Hoe verskil die roofvoëls (in die gedig) se jagmetode van roofvoëls in hul  natuurlike 

habitat? (B4,5)

Kan ons ”krom lamppale” letterlik en figuurlik verstaan? Motiveer. (B4,5)



5  en sink neer op die krom lamppale 

6  vanwaar hulle met skerp oë by vensters kan intuur

7  na die prooi wat elke week sielalleen voor Sondagaande staan

Hoe weet ons dat die roofvoëls regtig baie skerp oë het? (B2)

Wie is die prooi? (B1)

Hoekom sal die prooi elke week “voor Sondagaande” staan? (B2,B4)

Waar of Onwaar: die spreker hou van Sondagaande. Motiveer jou antwoord. (B2, B5)

Dink jy die spreker is Sondagaande fisies alleen? Motiveer. (B5)

Met watter intensiewe vorm kan ons “”sielalleen” vervang om te beklemtoon dat die 
spreker letterlik alleen is? (B1)

Nie ‘n punt aan die einde van die sin nie ...



"Mamma" kan ek nie sê nie

1  Ek onthou die engel 

2  het my van die rand

3  van wik en weeg

4  afgeskop in jou in

Aanhalingstekens in die titel? (B1)

Wat impliseer die woord "Mamma" vir 

jou van 'n verhouding? (B3, B5)

Verduidelik in jou eie woorde wat die 

spreker in die titel sê. (B2,4)

Van watter tyd praat die spreker in reël 

1-4? (B4) 

Haal ’n voorbeeld van alliterasie aan. 
(B1)

Watter emosie ervaar jy met die lees van 

die woord “afgeskop”? (B3)

Watter verstegniese middel versterk die 

gevoel van wik en  weeg? (B1, B2)



"Mamma" kan ek nie sê nie

1  Ek onthou die engel 

2  het my van die rand

3  van wik en weeg

4  afgeskop in jou in

“wik en weeg” (goed nadink; oorweeg) vs 
“afgeskop” (vinnig; kom net weg van my 
af) 

“afgeskop” word versterk met IN jou IN

Negatiewe verloop: rand – wik en weeg –
afgeskop – in jou in 

Het jy ’n keuse as iets IN jou IN geskop 
word? (B5)

Tipografiese wit voor en ná reël 4 dui op 

afstand/verwydering/kilheid.

Hoe verskil die emotiewe waarde van 

“engel” en  “afgeskop”? (B4,5)



5  onmoontlik sê hulle

6  om te weet van 

7  voor tyd se tyd

8  maar ek het geweet 

9  wat ek nou weet:

10 as jy na my kyk

11 is ek nie

12 in jou oë nie.

Wie kan die “hulle” wees? (B2)

Hoe kan jy die woord “onmoontlik” anders skryf 
om seker te maak die betekenis van die woord 

kom deur? (B1)

Na watter tyd verwys die spreker met reël 7? (B2) 

“maar” – wending

Wat is die funksie van die : in reël 9? (B1)

Hoe word die funksie van die : verhoog? (B3)

Let op die assonansie; die lang klanke... asof die besef 

só bevestig word.

“as”…nie wanneer nie

Beskryf in jou eie woorde wat dit beteken dat die 

spreker nie “jou oë” is nie. (B4)

Watter finaliteit bring die punt aan die einde van die 

gedig mee? (B5)



Studiegids te koop op LAPA se webblad:

https://lapa.co.za/studiegids-toulopers


