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OPDRAG 15 A 2: GEDIG 3: KINDERSPELETJIES (POËSIETERME) 

 

A. INSTRUKSIES: 

1. LUISTER hoe die onderwyser die gedig, Kinderspeletjies, op 

 bladsy 72 in jou Afrikaans sonder Grense aan jou voorlees 

 (OPDRAG 15 A 3: oudio-opname). 

   

2. KYK dan na die WOORDESKAT: 

 WOORDESKAT 

ou seun my old boy 

daai dae daardie dae – those days 

verveel bore – wanneer iets nie baie interessant is nie 

morsdood stone-dead - intensiewe vorm van dood 

raai guess – wanneer jy nie seker is van die feite nie  

vroteier rotten egg – ‘n speletjie 

blikaspaai hide and seek  

bok-in-die-hok stingers 

tol gooi  spinning tops 

sekerlik  surely 

driebeenspring Three-legged race 

middelmannetjie hog’s back 

kennetjie Tip cat 

kat-en -muis cat-end-mouse game  

opgehou to stop – wanneer jy nie meer ‘n ding doen nie  

vasgenael glued – jy kan wegkom van die TV af nie 

vasberade determined – jy wil iets doen 

high score hoë telling 

 

3. LEES nou self die gedig, Kinderspeletjies, hardop (out loud).  

4. Let op hoe jy die woorde UITSPREEK. (Pay attention to the 

 pronunciation of the Afrikaans words.) 

5. Jy kan ook iemand vra om jou te help met die uitspraak van die 

 woorde. (If there is someone; ask that person to help you with the 

 pronunciation of the words.)   

6. Lees die gedig weer ‘n keer (again) hardop.  
 

 

B. BESPREKING VAN GEDIG 3: KINDERSPELETJIE deur Jaco 

 Jacobs 

1. Toets jou kennis! (knowledge) 
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 Kan jy nog die volgende poësieterme (poetry terminology) onthou? 

 Wat is die titel van ‘n gedig? 

My antwoord: 

 Wat is die versreëls in ‘n gedig? Hoeveel versreëls het hierdie gedig? 

My antwoord: 

 Hoeveel strofes het hierdie gedig? 

My antwoord: 

 Wat is alliterasie? 

My antwoord: 

 Wat is assonansie? 

My antwoord: 

 Hoe dui ‘n mens alliterasie en assonansie aan? 

My antwoord: 

 

Let Wel: Die antwoorde van die TOETS JOU KENNIS is aan die einde van 

hierdie opdrag. 

 

2. Wat doen die kinders in hierdie prentjie?  

 
So het kinders in die ou dae gespeel 

Skryf die aktiwiteite neer in ‘n volsin (Onthou Sv1TOMPv2I).  

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

Let Wel: Die antwoorde is aan die einde van hierdie opdrag. 

1 

2 

5 

3 

4 
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3. Kyk na die WOORDESKAT (Nommer 2) en skryf die Engelse vertaling bokant 

 die Afrikaanse woorde wat jy nie verstaaan nie. (Write the English translations 

 above the Afrikaans words.) 

 

Kinderspeletjies   

 

1. Ek haat dit as my oupa sê: 

2 “Kom luister hier, ou seun.   

 Ek wil vertel van toe ek jonk was … 

 Ag, waar’s daai dae heen? 

 In my tyd het ons jongklomp nog 

 goed geweet van speel …” 

 Dan maak ek my solank gereed  

 om my morsdood te verveel. 

 “Die speletjies wat ons gespeel het,  

 sal jy nooit ooit kan raai nie.   

 Vandag se kinders weet mos nie   

 Van vroteier of blikaspaai nie. 

 Bok-in-die-hok en tol gooi 

 ken julle sekerlik ook nie. 

 Al ooit gehoor van driebeenspring 

 of middelmannetjie?” 

 

17. Toe hy laas week weer begin praat  

 oor kennejie en kat-en –muis, 

 sê ek: “Oupa, kan ek Oupa dalk  

 my nuwe PlayStation wys …? 

 Raai wat … Hy het heeltemal opgehou  

 om van die goeie oud dae te vertel. 

 Hy’s voor die TV vasgenael, vasberade 

24. om ‘n nuwe High Score op te stel. 

 
Jaco Jacobs 

 

4. Nommer die versreëls van 1 tot 24 in GROEN of ‘n kleur van jou keuse (a 

 colour of your choice) 

5. Kyk na strofe 1 

 Wat is die funksie van dubbelpunt in reël 1? 

Titel van die gedig. 

Versreëls 

Strofe 1: 16 

versreëls 

Strofe 2: 8 

versreëls 

(oktaaf) 

Dubbelpunt 

Direkte rede 

Ellips 

Retoriese 

vraag 

Digter (skrywer van die 

gedig) 

Assonansie 

Alliterasie 

Rym 

Enjambement 

 

:  
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‘n Dubbelpunt word gebruik by die direkte rede (direct speech). Oupa se 

direkte woorde word in reël 2 tot 16 gegee. Sien jy die aanhalingstekenings 

(inverted commas) in reël 2 tot 6 en reël 9 tot 16? 

 Na die dubbelpunt volg ook ‘n verduideliking (explanation) van die dinge wat 

Oupa sê wat sy kleinseun haat.  

 Sien jy die ellips in reël 3? Dit sê vir jou die leser (reader) dat Oupa droom 

oor die lekker dae wat verby is.  

 

“Dan maak ek my solank gereed / om my morsdood te verveel.” 

(Getting ready to be bored to death by grandpa.) 

                          
Watter speletjies het Oupa gespeel as kind gespeel? 

vroteier, blikaspaai, tolgooi, driebeenspring, middelmannetjie, kennetjie en kat-en-

muis 

In strofe 2 kry ons die seun se direkte woorde (versreël 19 en 20). 

 
 

Hy wys sy nuwe PlayStation vir Oupa. 

 

 
Oupa sit nou vasgenael voor die televisie, vasberade om ‘n nuwe High Score op te 

stel. 
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6. Hoe verskil die speletjies wat Oupa en sy kleinseun speel (what’s the 

 difference..)? 

 

OUPA SE SPELETJIES IN SY JONG DAE: 

   
Blikaspaai        Vroteier 

 

DIE KLEINSEUN SE SPELETJIES VANDAG 

   
 

Toe Oupa ‘n kind was, het die kinders buite gespeel en hulle was aktief. Hulle het 

rondgehardloop. (When Grandpa was a kid, the kids played outside and they were 

active. They ran around.) 

 

 

Vandag se kinders is baie onaktief want hulle speel rekenaarspeltjies of hulle sit die 

hele dag voor die televisie.  (Today's children are very inactive because they play 

computer games or sit in front of the television all day.) 
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C. BEANTWOORD die vrae oor die gedig, Kinderspeletjies, op bladsy 

 72 en 73 (Hoe goed verstaan jy die gedig?) in jou skrif (in your 

 exercise book. Please don’t submit it!!!). Doen vraag 1 tot 8. 

 

 Bespreking van die vrae (Only the questions with which you may 

 have problems, are discussed): 

3. Write down the two line from the poem 3a and b).  

 In which line does assonance occur? Underline the sounds.  

 In which line does alliteration occur? Underline the sounds.  

 

4. When you play cat and mouse, you literally play with a cat and a 

 mouse. 

 What is the figurative meaning of this game? 

 

5. What does the grandson dislike? Write it in your own words 
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ANTWOORDE: 

1. Toets jou kennis! (knowledge) 

 Kan jy nog die volgende poësieterme onthou? 

 Wat is die titel van ‘n gedig? 

My antwoord: Dit is die naam van die gedig. 

 Wat is die versreëls in ‘n gedig? Hoeveel versreëls het hierdie gedig? 

My antwoord: Dit is die reëls/ lyntjies in ‘n gedig wat saam ‘n strofe (stanza) 

vorm. Kinderspeletjies het 24 versreëls 

 Hoeveel strofes het hierdie gedig? 

My antwoord: Twee strofes. 

 Wat is alliterasie? 

 My antwoord: Dit is die herhaling van konsonante in woorde ‘n versreël. 

 “Hy’s voor die TV vasgenael, vasberade” 

 Wat is assonansie?  

My antwoord: Dit is die herhaling van vokale in woorde ‘n versreël. 

 “Bok-in-die-hok en tolgooi” 

 Hoe dui ‘n mens alliterasie en assonansie aan? 

My antwoord: Skryf die reël neer en onderstreep die klanke (sound) in die 

woorde wat allitereer of assoneer.  

 “Sannie sê sy sal sewe sakke sout sleep sonder swaarkry” (s-alliterasie) 

 

2. Wat doen die kinders in hierdie prentjie? Skryf die aktiwiteite neer in ‘n volsin  

1. Die seun lees ‘n boek. 

2. Die meisie sit op haar swaai. / Die meisie swaai op haar swaai. 

3.  Die seun kyk deur sy verkyker na die voëls in die boom. 

4.  Die twee seuns skop die bal vir mekaar. 

5. Die meisie skilder / verf ‘n prentjie (picture).   

 

 


