
Oefentekste vir opsommings 

 

My Kewer 

 

Ek het ‘n kewer gevind, toe ek tuinwerk wou doen 

Frederik was sy naam, so het ek hom genoem 

Ek het hom in ‘n dosie geplaas en die hele dag bewaar 

Toe laat ouma hom uit 

Ja, toe laat ouma hom uit 

Sy het my kewer uitgelaat 

En so het hy weggeraak. 

 

 

Bespreking 

Waaroor gaan die gedig? Wat is die belangrikste boodskap? Dat die digter se kewer 

weggeraak het!  

As jy die verhaal aan iemand wou vertel, sou jy iets sê soos: ek het ‘n kewer gehad wat ek in 

‘n dosie bewaar het, en toe laat my Ouma hom wegloop. Dit noem mens ‘n opsomming.  

Wanneer mens iets opsom, vind mens die belangrikste feite (hoofgedagte) en laat die 

onnodige besonderhede uit, soos dat die kewer se naam Frederik was, en dat die digter dit die 

hele dag bewaar het. 

 

  



Kom ons probeer nog ‘n opsomming, dié keer met ‘n kort verhaal. 

Jan en Robbie speel in die bos. Hulle het soveel pret dat hulle heeltemal van die tyd vergeet. 

Skielik besef hulle dat dit vining donker begin word. “Ek dink ons moet huis toe gaan”, sê 

Jan. “My ma sal wonder waar ek is”. In die skemer is dit egter moeilik om die paadjie te vind, 

en na ‘n ruk besef hulle dat hulle al hoe dieper en dieper in die bos in stap. Teen hierdie tyd is 

dit pikdonker. Oral rondom hulle kan hulle ‘n geritsel en geskarrel hoor. Robbie gaan sit op 

die grond en begin huil. Skielik hoor hulle ‘n harder geluid, een wat met groot kraakgeluide 

in hulle rigting kom. Net toe hulle opspring om weg te hardloop, hoor hulle ‘n stem. “Dis my 

pa!” skree Jan. En dit is. 

A: Die hoofgedagte 

Lees weer die verhaal en kyk of jy die hoofgedagte kan identifiseer. Kies een: 

 Twee vriende/hulle het in die bos gespeel 

 Dit het pikdonker geword 

 Twee vriende/hulle het in die bos verdwaal 

 Hulle was bang. 

 

B: Deel jou verhaal 

Nou is dit jou beurt om ‘n storie te vertel. Vertel jou vriend(in) iets wat met jou gebeur  het, 

en vra hulle om jou verhaal ‘n titel te gee. Luister dan na hulle storie en gee hul verhaal ‘n 

titel. Dis ‘n lekker manier om die hoofgedagte te bepaal, want die titel moet kort wees en 

aandui waaroor die storie gaan. 

 

C: Vertel dit in jou eie woorde 

Lees weer die verhaal van die twee vriende in die bos, en som dit in jou eie woorde op – kyk 

of jy dit in minder as 25 woorde kan skryf! 

  



Antwoorde: 

 

A: Die hoofgedagte 

Twee vriende het in die bos verdwaal/Hulle het in die bos verdwaal 

 

C: Som op in 25-30 woorde 

Dit sal van leerder tot leerder verskil, maar behoort die volgende idees te bevat: 

 

Die/twee vriende het in die bos gespeel. 

Dit het donker geword. 

Hulle het verdwaal. 

Hulle was bang. 

Jan se pa het hulle gevind. 

 

Wenk: gebruik die Maak die opSOMming oefening  


