Nasorg

Week 3

AKTIWITEIT 7.2 – Bestudeer ‘n volksverhaal en beantwoord die vrae
1. Landelike milieu – beeste wat wei, dam en vis vang, die natuur
2. Apparaat waarmee visse gevang word.
3. Die feit dat nie-menslike voorwerpe kan praat.
4. Die titel verwys na ‘n man wat ‘n les leer en dit sluit aan by die karakters in die inhoud.
5. Derdepersoonsverteller.
6. Personifikasie.
7. Die feit dat nie-menslike voorwerpe praat en die herhaling van dieselfde patroon van gebeure.
8. Dat die mens nie die natuur oppas en versorg nie.
9. Albei verwys beledigend na persone wat nie baie slim is nie.
10. Die mens waardeer nie, en pas nie die natuur baie goed op nie.
11. Duidelike verwysing na ‘n geografiese gebied (milieu).
Toweragtige ruimte.
Vermenslikte karakters van diere/voorwerpe.
Oop slot wat baie moontlikhede inhou.

Aktiwiteit 7.3 – Ontleed ‘n gedig (Taalles)
1. sestet / sekstet
2. Gebroke rym
3. Die titel dui op ‘n les in taal en die inhoud spreek sekere taalaspekte aan.
4. in; die man in die maan
5. Uitheffing van woorde
6. Uitroepteken ; Alleenplasing
7. Die boodskap is dat, ongeag watter voorsetsel gebruik word, dit geen verskil aan die feit maak nie.
8. Dit is ironies aangesien ‘n taalles jou iets van taal moet leer. Die inhoud impliseer in hierdie geval egter
dat dit nie saak maak hoe jy die taal gebruik nie, dit verander niks aan die betekenis nie.

9. Voorgestelde antwoord: Nee. In hierdie geval mag dit dalk slaag, maar in meeste gevalle kan die
verkeerde woordgebruik dubbelsinnigheid meebring, of eenvoudig die boodskap belemmer.

10. Die tema handel oor lesse wat geleer word en die gedig dui op ‘n taalles.

Aktiwiteit 7.4 – Lees ‘n tydskrif artikel vir begrip

1. 5 keer
2. Jy moet eers lief wees vir jouself.
3. “skaam, teruggetrokke”
4. Om inligting oor Nianell se boek en haar boodskap te gee.
5. a) om niks weg te steek nie ; duidelik
b) sonder voorgee

6. “… wat soms moeilik was …” “… haar persoonlike ondervinding van swaarkry, sukkel …”
7. lewensverhaal
8. “sal elkeen se hart raak” ; “sal jou inspireer” ; “bevat ook ‘n spesiale bonus-CD”
9. -

Nianell het ‘n inspirerende boodskap.
Sy het ‘n boek, Om te weet wie ek is, geskryf.
Sy skryf daarin dat mens vir jouself moet lief wees.
Die lewe is vir haar ‘n ondekkingstog.
Sy vertel verskeie persoonlike stories.
Haar stories sal lesers inspireer.
Haar biografie is ‘n lees-en-groei-ervaring en bevat ‘n bonus-CD.
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10. Om ‘n verskil te maak in ander se lewens, moet jy eers jouself liefhê.
11. Nianell-aanhangers / mense wat hou van lees / mense wat van biografieë hou.
12. Leerder se eie mening

