Tref met taal
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pie idioom van 'n taal is altyd interessant en omdat baie
leerders deesdae nie meer soveel lees nie, is
dit goed om idiotnatiese uitdrukkings en spreekwoorde as
woordeskat te behandel. Ilierdie idiome hou
koers Otsrigting verband. Laat die leerders die lysie aanvul
met soortgelyke uitdrukkings. Dit
salgoed sseesasjy ook tneer byvoeg. Hulle moet getoets word oor
die idiome wat hulle in die jaar by hul

woordeskat voeg.

B LEES EN KYK
Aktiwiteit2: Lees en kyk: 'n Jeugroman en 'n strokiesprent
Teks 1.'Uittreksel uit 'n jeugroman
Riglyne vir onderrig
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LB bladsy 63-65

Ilou 'n klasbespreking oor die verskillende aspekte van verhalende tekste: die verteller, fokalisator,
karakters,hoe hulle voorgestel word, die ruimte waarteen dit afspeel, die gebeure of intrige en die
boodskapof tema in die verhaal. (Daar is nie altyd 'n boodskap nie.)
Gebruik episodes uit bekende sepies, of films. sprokies, en so meer om te illustreer wat die
bogenoemdeletterkundige terme beteken.

Pre-lees
Die leerders moet daarna hul eie idees gee waaroor hulle dink die verhaal gaan handel en wat hulle dink
latergaan gebeur —dit is 'n oop voorspelling waar alle moontlikhede bespreek kan word. Lees daarna
saammet hulle deur die teks en verduidelik of vra vrae oor die annotasies daarby.
Lees

Bringdit onder die leerders se aandag dat hulle hul eie afleidings en gevolgtrekkings moet maak tydens
die leesprosesten opsigte van die verhaal, want in 'n verhaal word dinge nie altyd pertinent gesê nie. Daar
is ook nie plek vir lang beskrywings en allerhande besonderhede in 'n kortverhaal nie. Daar word verwag
dat die leser/luisteraar self betrokke moet raak by die teks en self idees vorm.

Post-lees
a.

Bespreek die kenmerke van 'n jeugroman

Daar is 'n derdepersoonsverteller met Nadia as fokalisator.
2. Nadia
3. die skool
4. Botsing tussen Nadia en die skool: jufTrouens, nuwe klasmaats.

5. Probleme met die vreemde skool en haar deurmekaar hare.
b. Beantwoord die begripsvrae
Verwagiets toweragtigs, sprokiesagtigs; dat daar deur die boek baie tekens sal wees. Enige gepaste
antwoorde is aanvaarbaar.
2. Ja. I-laar gedagtes oor die maan, die boom en sprokies.
3. Die nuwe skoolomgewing —ja, baie natuurlik.
4. Sy verlang na iemand bekends; sy is ver van haar af.
5. haar hare
6. Sy kruip daaragter weg, vind troos, nabyheid daarin.

7. baie sterk verbintenis met die natuur; ervaar dinge sintuiglik
8. Die skool is soos 'n tronk.
9. Hul ouers en maats is rondom hulle; hulle is opgewonde, gesels met mekaar.
10. Die tekens wat sy Sien, haar gedagtes oor die boom en die sprokies.
II. Albei se deurmekaar hare; hy lyk ook vreemd en alleen
12. Ja. Uit die skrywer se beskrywing word hy uitgelig. Ons kan nie anders as om hom op te merk nie.

Hoofstuk 6: Rigting
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Teks 2: 'n Strokiesprent
oor die strokies waarvan
'n klasgesprek
Hou
bring.
Wat verskil en watstern
Laat die leerders strokiesprente klas toe
strokiesprente vergelyk.
verskillende
pas dit toe op die
wat hulle snaaks vind. Laat hulle die
gestereotipeer word en
waarop
manier
Gesels ook met hulle oor die

die teks.

Post-lees
I.

Lees die kenmerke van die strokiesprent saam

identifiseer die kenmerke
met die leerlinge en

julle dit deurlees.
2. drie
3.
4.

een
die resultate bespreek.
Laat die leerders die verskillende volgordes toets en

b.

Beantwoord die begripsvrac

In 'n gewonestraat.
2.
3.
4.
5.
6.

Ken mekaar baie goed.
Hulle lyk taamlik slordig.
hy nie so netjies is nie
Slegs by wyse van spreke. Buurman laat hom skuldig voel omdat
Sy netheid, noukeurige beplanning
Dit laat hom skuldig voel; ander kan dit van hom ook verwag.
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Aktiwiteit 3: Vat saam
l.

Dit verskil in lengte, die uiterlike vorm —paragrawe teenoor strokiesprentraampies.

2.

Oop antwoorde: veral die vreemdheid/alleenheid van karakter en jaloesie/naywer

in die strokiqa

3. Oop antwoorde

Aktiwiteit 4: Taal in konteks
Antwoorde
l.
2.

LB

glinsterblink; selfòewus; boomtakke; skoolgebou
meervoud: ysterhekke, sandsteenmure, voetstappe, vingerpunte

verkleining: sementpaadjie

C OEFEN TAAL
Taalfokus 1: Sinonieme en antonieme
Riglyne vir onderrig
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Dit is baie belangrik om daarop te wys dat woorde nie net vanselfsprekend
j$
sinonieme en antonieme
maar dat die konteks of sin sal bepaal watter woorde die beste as
sinonieme en antonieme sal optTE
daardie konteks; soos in die taalfokus verduidelik word.
Sinonieme is woorde wat min of meer dieselfde beteken,
mekaar binne konteks kan vervangen
tot dieselfde woordsoort behoort. Antonieme is woorde wat
binne spesifieke konteks teenoorgestel&
kan aandui. Hou byvoorbeeld 'n klasgesprek net oor die
woorde "mooi" en "lelik" en WYSOPal
verskillende toepassings van sinonieme en antonieme binne
verskillende kontekste
As 'n mens met lyste sinonieme en antonieme werk,
moet die keuse binne kontekste beklemtoon
word. Dit is moontlik dat daar meer as een sinoniem of
antoniem kan wees!
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Kwartaal 2

d)
e)

Die kaskar het vier wiele.
Dit lyk my die wiele is besig om af te kom by die huis.
JY'moet vanmiddag die gras sny.
Party mense dink altyd die gras is groener anderkant die draad.
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Aktiwiteit5: Taal in konteks
Antwoorde
by; in; met; van

Onderwerp

2.

a)
b)

3.

4.

5.
6.

My ver kinders

Gesegde

Voorwerp

het

drie wonderlike skoondogters

het gemaak

'n jetsetter (my: indirekte voorwerp)

van Jansenville —(byvoeglik by: I-letta Gerber)
'n week (bywoordelik); in Switserland (bywoordelik)
c) in Nederland, Swede en Durban (bywoordelik)
a) wonderliker,wonderlikste
b) gelukkiger, gelukkigste
c) heerliker, heerlikste
d) jonger, jongste
e) verder, verste
f) meer tevrede, mees tevrede
letterlik: 'n voël wat sy nes uitvoer en vuilgoed uitskop om gereed te maak vir broei
figuurlik: om te begin huis opsit; om 'n plek voor te berei vir 'n tuiste
a) wonderlike
b) tuis
a)
b)

c) tuis
e) klaarmaak
g) jetset ter

d) oulike
f) kuier

D SKRYF EN AANBIED
Aktiwiteit 6: Werk met paragrawe

Riglyne vir onderrig
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Lees die breedvoerige uiteensetting van hoe paragrawein 'n skryfstuk mekaar
logies moet opvolg en
mekaar moet skakel. Hier is dit ook baie duidelik dat elke paragraaf 'n hoofgedagte
het. Ander sinne
word daarom gebou.

Aktiwiteit 7: Skryf 'n verhalende opstel oor 'n reis
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Riglyne vir onderrig
In die uiteensetting oor die skryf van die verhalende opstel is die gedagte dat jy saam met die leerders
deur die vrae wat gestel word, sal lees en sal wys op hoe die teks die vrae beantwoord, watter beskrywe:
woorde gebruik word en watter skakels daar tussen die paragrawe is.
Met die skryf van die eie verhalende teks is die beantwoording van die vrae weer eens belangrik,
asook die klasgesprek oor die verskeidenheid moontlike maniere waarop 'n mens die inligting kan vers
in 'n verhalende teks.
Gee genoeg geleentheid vir die redigeerproses, die gesprekke met mekaar daaroor en vrae oor die
formulering van paragrawe en sinne.

Hersiening
Riglyne vir onderrig
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Die hersieningsaktiwiteit dien as inskerping van die taalaspekte wat in die hoofstuk aandag gekry het.
kan as 'n toets beskou en nagesien word.
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