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Afrikaans HT GR9

Week 4

Aktiwiteit 7.5 – Taalhersieningsoefening
1. Dit dui die begin van ‘n nuwe lettergreep aan ; Dit vergemaklik korrekte uitspraak.
2. Ter wille van die korrekte langer uitspraak van die e-klank.

3. Die “n” volg na ‘n kort, beklemtoonde vokaal.
4. sal (hulpwerkwoord) kry , gee (werkwoorde)

5. a) doelwit
b) energie + waarde
c) buite + wêreld
d gedagte
6. altyd
7. sien, ervaar, projekteer, kleur in, skep
8. a) laggende
b) gebreekte
c) verkose
d) gebroke

9. tydelik
10. Doreen verduidelik dat wanneer jy aardse besittings, soos geld en besittings, slaafs najaag, jy fokus op
op die laer-self en nie as mens groei nie.
11. “om hulself te beskerm”
12. Alle konflik was in jou denke.
13. Mense oordeel ander om hulself te beskerm teen seerkry.
14. Saamgestelde sin – daar is twee gesegdes.
15. “Soos ‘n engel uit die hemel kom.” – net op die regte tyd kom
16. Saamgestelde sin – daar is twee gesegdes (kry ; gee)
17. Doreen sê dat jy (‘n mens) nie op aardse besittings moet fokus nie.
18. As jy liefdelose en negatiewe gedagtes – soos jaloesie, kommer of kompetisie – koester, sal jy pyn
ervaar. Saamgestelde sin

Aktiwiteit 8.2

Antwoorde gebasseer op leerder se eie opinie.

Leesboekaktiwiteit – Die wonder by Skoepa

1. In “Noha” is dit die waterslang; hier is dit die feë.
2. Die motoriese element is as Vasilis deur die sang nader gelok word en die babaseuntjie in die sneeu
kry. Dit gebeur omdat sneeustortings en wolwe in die berge die dorp laer af kan bedreig. As Vasilis
nie in die berg waggestaan het nie, het hy nie die baba gekry nie.
3.
3.1

Vasilis het hom as babatjie gekry op 5 Desember, die feesdag vir Sint Nikolaas.

3.2

Hy was groter en sterker en mooier as die ander seuns; hy het nie saam met die ander kinders
gesing en gedans en gespeel nie, maar hy het wel vir hulle pragtige, onbekende stories vertel.
Hy het ook graag alleen in die veld geloop en in die lug opgestaar.

3.3

Die dans en sang van sy “mense” is anders (baie mooier) as die van die inwoners van die dorpie.
4. Die twee gebeurtenisse is baie eenders: Met die eerste sien Vasilis iets soos ‘n sneeuwolkie om ‘n
denneboom draai en hy hoor pragtige sang deur stemme soos silwerklokkies: hy besef dis feë wat
dans en sing. As hy nader gaan, verdwyn hulle, maar laat op die suiwer, spoorlose sneeu ‘n
pragtige baba in die fynste kombers. Die tweede keer hoor hy die skone sang, sien weer die wolk van
feë wat dans; nou dans hulle om ‘n mooi man met goue hare. Hulle verdwyn weer, maar nou neem
hulle Nikolaas saam.
5. Leerder se eie antwoord.

