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Voorbeeldles vir enkelwoordopsomming 

 
Siek 
 

Ek kan nie skool toe gaan 

Sê klein Pieter Stefaan 

Ek het pampoentjies en voel warm 

Ek het koors en ‘n seer arm 

My mond is nat, my keel is droog 

En ek raak blind in my regteroog 

 

My mangels is ontsteek 

En ek dink my been is gebreek 

Kyk al die seerplekke, kyk hoeveel 

Dink jy nie my gesig lyk geel? 

 

My keel is seer, my tong is blou 

Dis ‘n ernstige griep, ek sê jou! 

Ek hoes en proes en snak na lug 

Al wat ek kan doen is sug en sug 

 

As ek my kop lig pyn my maag 

En raak my gedagtes so verskriklik vaag 

As dit lyk na slegte weer 

Voel ek hoe word my blindederm seer 

 

My neus is koud, my tone voel dood 

Ek verkeer in ‘n grote nood 

My rug is swak, my nek is styf, 

Ek het pyne in my hele lyf 

Ek moet fluister om te kan praat 

Help my, dis byna te laat … wat? 

 

Wat sê jy? Wat het jy gesê? 

Jy sê vandag is Saterdag?  

Tot later, my maats wag! 

 
 
  
 
 
Vrye vertaling van Shel Silverstein se gedig “Sick” 
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Instruksies: 
 

Lees die gedig “Siek” saam met die student 

 

1. Vra leerders om jou in hul eie woorde te vertel waaroor die gedig gaan. Skryf hul 

antwoorde op die bord neer. 

2. Verduidelik aan leerders dat hulle sopas ‘n gedig opgesom het. 

3. Gesels oor wat die woord “opsom/ming” beteken 

4. Vra die leerders vir voorbeelde van situasies waar opsommings nodig en nuttig sal wees 

(sorg dat hulle antwoorde en voorbeelde oor hul inhoudsvakke insluit!) 

5. Lees weer die gedig “Siek” 

6. Tel saam met die klas die aantal woorde in die opsomming op die bord. Skryf die getal 

neer. 

7. Lig die klas in dat hulle die gedig verder gaan opsom, maar dat hulle slegs een woord 

mag gebruik om die hele gedig op te som. Gee leerders kans om hieroor te gesels – dit 

mag ‘n ongewone opdrag wees of die eerste keer wees dat hulle gevra word om dit te 

doen. Hou die gesprek positief en skep ‘n kompetisie-atmosfeer. 

8. Lees die gedig “Siek” nog een keer 

9. Vra die leerders om die gedig op te som deur slegs een woord te gebruik 

10. Skryf leerders se keuses op die bord, en vra telkens hoekom hulle ‘n spesifieke woord 

gekies het 

11. Wanneer alle bydraes op die bord geskryf is, vra die hele klas om na die lys te kyk, en die 

EEN woord uit die lys te kies wat die gedig die beste beskryf. 

12. Vra leerders telkens hoekom hulle ‘n spesifieke keuse maak 

13. Wanneer die bespreking verby is en die kortlys op die bord staan, kan die klas gevra word 

om vir die beste woord te stem. 

 

 

Ander toepassings: 

 

 Hierdie begripsoefening kan ook toegepas word op prentjieboeke, kortverhale, boeke 

en ander tekstipes 

 

 Gee leerders een woord, en vra hulle om ‘n kort gedig daaroor te skryf. 


