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Graad 12: Week 4: 22 tot 26 Junie 2020 

 

OPDRAG 23 A: HERSIENING: DIE OPSOMMING 

(ONTHOU: Die opsomming is in Vraestel 1: Afdeling B en dit tel 10 punte.) 

 

1. Bestudeer Opdrag 12 A: Die opsomming: Bespreking (discussion) 

 A. Hoe benader jy die opsomming?  

 B. Hoe ken jy die hoofgedagtes uit ‘n teks? 

 C. Hoe ken jy die sleutelwoorde (key words) uit?  

 D. Tegnieke om ’n teks te verkort (to shorten a text) 

2. Pas hierdie wenke toe as jy ‘n teks opsom. (Apply these tips when 

 summarizing a text.) 

3. Lees die onderstaande teks deur en voer die instruksies uit. 

4. Doen nou die volgende opsomming in jou skrif. 

 

INSTRUKSIES 

1. Som die SEWE redes waarom elektroniese speletjies vir volwassenes goed 

 is, op. 

2. Skryf die redes PUNTSGEWYS neer. 

3.  Nommer die redes van 1 tot 7. 

4.  Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. 

5.  Dui die KORREKTE getal woorde aan die einde van die opsomming aan. 

 

 TEKS C: ELEKTRONIESE SPELETJIES IS GOED VIR VOLWASSENES 

 

Kla jou ouers dat jy hopeloos te veel tyd aan elektroniese speletjies bestee? Miskien 

moet hulle begin saamspeel. Die jongste navorsing gee die volgende redes waarom 

elektroniese speletjies ook vir volwassenes goed is. 

 

Baie volwassenes is depressief en moeg na ŉ dag se werk. Hulle lewens bestaan 

mos net uit werk, rekeninge en verantwoordelikhede. Elektroniese speletjies kan 

sulke volwassenes help om te ontspan. Ontspanne volwassenes is mos gelukkiger 

mense. Elektroniese speletjies help hulle ook om meer gebalanseerd te lewe, want 

terwyl hulle speel, is die verantwoordelikhede van die lewe op die agtergrond. 

 

In die Verenigde State van Amerika speel meer as vyftig persent van die 

volwassenes elektroniese speletjies. Dit help hulle om op sosiale vlak met nuwe 

mense te gesels, want ŉ speler het altyd iets om oor te praat as hy/sy ŉ medespeler 

aanlyn ontmoet. 

 

Dit is belangrik dat enige paartjie elektroniese speletjies saamspeel. Volgens 

navorsing versterk dié kwaliteittyd van saamspeel die paartjie se verhouding. 

Navorsing het bewys dat elektroniese speletjies kreatiwiteit stimuleer. Volwassenes 

kan hierdie kreatiwiteit na ander fasette van hul lewens oordra. Elektroniese 
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speletjies kan ook kompeterend wees. Deur kompeterend te speel, kan ŉ 

volwassene leer dat wen of verloor deel van die lewe is. 

 

Oog-handkoördinasie is baie belangrik. Goeie oog-handkoördinasie beteken 

byvoorbeeld dat jou hande en oë kan saamwerk, soos wanneer jy bestuur. 

Elektroniese speletjies verbeter volwassenes se oog-handkoördinasie. 

 

As jou ouers dus weer oor elektroniese speletjies kla, nooi hulle eerder om saam 

met jou te speel. 

[Verwerk uit www.lifehack.org] 

TOTAAL AFDELING B: 10 
DBE/November 2015 (R) 

 

ONTHOU! 

• Lees die LEESSTUK baie goed deur. Maak seker jy verstaan wat in die teks 

staan. (Make sure you understand the text.) 

• Daar is gewoonlik ’n hoofsin of –gedagte in elke paragraaf. Skryf dit neer.  

 (Look for the main sentence or thought in each paragraph and write it down.) 

• Soms is daar meer as een feit in een paragraaf wat jy moet neerskryf.  

 (Sometimes there is more than one fact in one paragraph.) 

• Skryf net een sin oor elke feit; al beteken dit dat jy inligting uit meer as een sin 

moet kombineer. (Write only one sentence on each fact, even if it means 

combining information from more than one sentence.) 

• Die hoofsin of –gedagte is dikwels aan die begin van die paragraaf, maar dit is 

nie altyd só nie. (The main sentence or thought is often at the beginning of the 

paragraph, but not always.) 

• Onderstreep die hoofgedagtes in die verskillende paragrawe. (Underline the 

 main ideas in the different paragraphs.) 

• Skryf nou die hoofsinne / hoofgedagtes onder mekaar neer. 

• Gebruik volsinne.  

• Maak seker jy herhaal nie inligting nie. (Do not repeat information.) 

• Redigeer jou opsomming. 

• Tel die getal woorde wat jy gebruik het en skryf dit neer. 

 

 


