
Pret met gedigte 

Saamgestel: Kathie Viljoen



Wat is die verskil tussen ‘n gedig en ‘n 
storieboek?

• ‘n Storieboek/roman het 
baie bladsye…

• met baie hoofstukke…
• …en baie karakters…
• …en baie stories.
• Die skrywer het ‘n hele paar 

bladsye nodig om sy storie 

klaar te vertel.



’n Gedig…

• bestaan uit ‘n paar woorde.
• het nie lang beskrywings nie.

• het nie hoofstukke nie.

• se élke woord en élke leesteken is 

belangrik – niks is per ongeluk daar nie.

• ‘n Digter kan in ‘n paar woorde ‘n hele 
storie vir jou vertel.



Hoekom dig ‘n digter?

• Hy wil iets sê.

• Hy wil iets beskryf.

• Hy wil vertel.

• Hy wil wys…’n prentjie met woorde.

So wanneer jý ‘n gediggie skryf, 
• …wys jy ook met woorde.
• …vertel jy.
• …verduidelik jy.
• …beskryf jy.
• …skep jy.



Om ‘n gedig te kan skryf
Leerders moet hoor en sien.



Om ‘n gedig te kan skryf
Lees hardop voor.

Skryf een saam met jou klas.

Beklemtoon: ‘n gedig gebeur nie meteens en 
sommer met die eerste poging nie. 

Dis soos ‘n kunswerk: staan eers terug en kyk 
hoe dit lyk. 

Dan werk jy weer verder.



Hoe moedig  jy kreatiwiteit aan?

Woordfiks!



see
brander seester

koud water

visse vakansie                 roomys        
sout              

Kersfees                               sand

ouma                                      gebrand

branderplankryers                                          
seeredders   bloublasies        

handdoek                              son plakkies

niggies en neefs



See-assosiasies
brander beweging, spat, sterk

koud yskoud; ysig 

water nat, druppels, koel my af

visse vet en vrolik, vinnig, skool 

vakansie rus, pret, familie 

roomys yskoud, smelt, soet, sjokolade

sout  mond, verstik, droë vel

Kersfees geskenke, familie, kos

sand tussen my tone, strand, rotse

son brand, warm, lekker, bruin

gebrand sonroom, seer, blase, spyt

branderplankryer vinnig, bruin gebrand, lag

seeredders sit hoog, hardloop, gesels, swem

bloublasies seer, brand, versigtig



See: beeldspraak, idiome, rym
brander So vinnig soos ‘n rob in ‘n brander swem.
koud koel, koue water

water Die see lê soos ‘n groot blou spieël voor my.
visse soos ‘n vis in water  
vakansie vakansiegees, vakansiehuis, vakansievriende

roomys roomyslekkerte; vinnig lek; gou sluk

sout  My lyf ruik na sout en see

sonbril Met sonbriloë kyk ons na mekaar.

sand sandkasteelkuiers; sand wat woes waai 

son Die son gluur my aan.

bloublasies bloublasie-blou lug 

Wat rym met sand, sout, water? 

Alliterasie, assonansie

Klanknabootsing?

Hoe laat dit jou voel? Emosie?

Watter prentjies sien jy?

Wat voorspel jy gaan gebeur? (Titel, strofe vir strofe)



Skryftyd!
Skryf saam ‘n gedig op die bord.

Woordemuur: assosiasies.

Eenvoud: begin met ‘n kwatryn.
Is daar rym? Is daar alliterasie? Beeldspraak?

Kinders kan dan self 2-2 probeer. Gee hul genoeg 

tyd. Werk saam met hulle.

Gee ‘n raamwerk. (Kenning, Vormgedig, Kwatryn, 
Haikoe, Cinquins, W’s x 5 ens.) 



Idees vir woordeskat

Balspeletjie

– Onderwyser begin met woord.

– Gooi bal in klas.

– Kind wat die bal vang, moet ‘n woord gee wat rym 
met eerste woord.

– Onderwyser gee kort-kort nuwe woord.

– Een van die kinders skryf dit op die bord.

– Hou dit spelerig, lig en pret.



Skryf ‘n lettervers
• Leerders skryf ‘n gediggie na aanleiding van ‘n 

woord/term.

• Skryf die woord se letters onder mekaar neer.

• Kinders kan met bv. sinonieme, gevoel, assosiasie 
(binne die konteks) die gedig verder voltooi.

• Ideaal vir kontekswoordeskat.

S – saam

K – kinders

O – ondersoek

O – opvoeding 

L – leer

W – wen

E – eerste 

D – doel

S – skeidsregter

T – taai

R – rugby

Y – ywerig

D – determinasie



Skryf ‘n kleurgediggie

1. Deel kinders in groepe op.

2. Elke groep kry ‘n kleur.
3. Moet prente van die kleur skool toe bring.

4. Elke kind kan 2 rymende reëls oor die kleur skryf.

(Hoeveelheid reëls? Dalk kwatryn elk?)

5. Elke groep skryf hul gedig op A3-bladsy, plak al 

die prente van die kleur soos ‘n raam om.
6. Titel: Blou



Skryf ‘n kenning
1. Onderwerp

2. Beskrywende

woorde

3. Dit kan rym of nie

(Gedig: Jaco Jacobs)

(Bron: Hoezit.co.za; 7 Junie 2016)



Elke keer ‘n ander raamwerk

• Jou naam

• Ek is bang vir…
• Ek voel…
• Ek droom oor…
• Ek is gelukkig wanneer…
• Karaktereienskap

• Dit is hoekom…

grasieus

geel met bruin 
kolle

kouend staan 
hy daar

selfversekerd 

kameelperd

• Byvoeglike naamwoord

• Fisiese beskrywing

• Werkwoorde/beskryf aksie

• Karaktereienskap 

• Eienaam/soortnaam



Kletsrym



Al wat ek weet – Marita van der Vyver

“Jy sê vertel my bietjie van jouself
Ek sê moet ek nou in my siel gaan delf?

Jy sê nee jy wil net weet wat my laat tick 

Ek sê hierdie soort speletjie maak my siek

Jy sê ek’s soos ‘n hond wat almal wil byt 
Ek sê vat my soos ek is of los my uit”

(Bron: Al wat ek weet, LAPA Uitgewers)

Klasaktiwiteit: 2-2. Goed wat jou kwaad of gelukkig maak, goed 

waarmee jy nie saamstem nie, wat jy haat, jou irriteer.



Kletsrym
• Gebruik enige vak (Biologie, Geskiedenis, 

Aardrykskunde) en haal ’n tema uit as onderwerp:
In die Wiskunde-klas leer ons maal en deel

Ons doen somme heeldag en is nooit verveel

• Skryf ’n paar sinne oor die onderwerp neer; kry ’n 
klapritme; kinders moet die sinne aanpas dat dit 
ritmies gelees kan word:

Om Wiskunde te leer vat tog ook vreeslik lank

Dis een van die klasse wat ek eendag nog wil bunk!

Jy tel op, trek af en doen die heeltyd somme.

Is my antwoord reg? Is jy soms maar aan die wonder. 



Ontleding van ‘n gedig
• Titel

• Spreker / aangesprokene

• Tema / boodskap

• Uitleg/Tipografie (Versreëls, Strofes)

• Rym (Rymskemas, Halfrym)

• Beeldspraak

• Enjambement

• Stylfigure (klanknabootsing, kontras, simboliek, 
hiperbool, letterlike & figuurlike betekenis)

• Inversie, herhaling, alleenplasing

• Leestekens (funksie?)



Ontleding van ‘n gedig
• Voor jy die gedig bespreek:

– Konteks

– Woordeskat

– Visuele voorstelling

• Is die gedig se reëls genommer?

• Groepwerk: gee strofes apart; hulle moet gedig in 
volgorde sit; woordeboek gebruik, aan klas 
verduidelik wat hulle van die gedig verstaan. 

• Gee gedig (lees deur); kinders moet vragies opstel 
soos vir toets. Terugvoer per versreël. Klas kan 
vrae saam beantwoord. 



Vrae
• Dui rymwoorde aan.

• Dui alliterasie/assonansie aan (vinnige voete)

• Wat noem ons ‘n strofe wat uit ….reëls bestaan.
• Haal rymwoorde uit; gee ekstras en kinders moet die regte een 

inpas

• Dui beeldspraak aan (waarmee word x vergelyk)

• Sinonieme of antonieme (gee ‘n paar/kinders moet kies)
• Haal woorde aan wat die ruimte/emosie/spreker aandui.

• Veelkeusevrae

• Skryf ‘n paragrafie en los sekere kernwoorde uit wat leerders self 
moet invul.

• Gee die betekenis van die woord.

• In watter reëls sien jy dat…
• Watter woorde wys vir jou dat…



Vrae
• Hoe, dink jy, het die spreker gevoel toe…
• Watter emosie gaan jy ervaar as… 
• In watter ander konteks gaan jy ook dít sê…
• Hoe weet jy…
• Wat in die gedig wys vir jou dat…
• Verduidelik die figuurlike betekenis van…
• Funksie van herhaling, kontras, leestekens…
• Verduidelik in jou eie woorde…
• As jy Lara was… / As jy die spreker was…
• Motiveer jou antwoord.

• Waarom word sekere woorde/frases herhaal?

• Hoe word die volgende idee beklemtoon?



Vrae
• Leestekens: hoe sou jy die versreël verstaan het as daar 

ander hierdie of daardie leestekens was?

• Wie is die spreker/aangesprokene? 

• Vir wie is die gedig geskryf? 

• Wat is die boodskap? Sal mense in ander lande dieselfde oor 
die gedig voel as jy? (universeel)

• Verduidelik waarom die titel die gedig opsom/ daarby 
aansluit.

• Wat is die ooreenkoms tussen reëls x en y?

• Wat is die effek van die lang/kort klanke in die gedig?

• Wat is die stemming/ toon van die gedig? Watter 
emosiewoorde gaan jy gebruik om te verduidelik?

• Sal dit nie beter wees om woord x met woord y te vervang 
nie?



Idees vir ná die gedig

• Leerders kan gedig gebruik en hul eie een skryf.

• Dialoog tussen spreker en sy vriende oor Lara / 
dialoog tussen spreker en Lara / gesprek tussen 
Lara en haar vriendinne oor die vriendelike outjie.

• Dagboekinskrywing vir tyd voor die gedig / ná die 
gedig. 

• 10 wenke hoe om skoolgaan/ Wiskunde / Engels 
fantasties te maak.

• ‘n Liefdesbrief van die spreker.


