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OPDRAG 7 (B): MEMORANDUM: KORTVERHAAL 2:  Die buffels verloor hulle 

strepe  

1. Lees KORTVERHAAL 2:  Die buffels verloor hulle strepe (‘n volksverhaal) 

 (bladsy 162 tot 165) 

2. Doen die KONTEKSTUELE VRAE: HOE GOED VERSTAAN JY DIE 

 VOLKSVERHAAL? (BLADSY 165) in jou skrif. 

 

3. Merk KORTVERHAAL 2:  Die buffels verloor hulle strepe 

 

KONTEKSTUELE VRAE: HOE GOED VERSTAAN JY DIE VOLKSVERHAAL 

(BLADSY 165) 

 

1. Wat is die TITEL van die verhaal?      (1) 

 Die buffels verloor hulle strepe 

 

2.1. Wie is die KARAKTERS in die verhaal? 

 Langsaam, die skilpad 

 Vul, die sebravulletjie 

 Kalf, die buffelkalfie 

 Vul se ma en pa          (2) 

2.2. Wie sou jy sê, speel die belangrikste rol in die verhaal? (Met ander woorde: 

 Wie is die HOOFKARAKTER in die volksverhaal?)  

 Langsaam die skilpad        (1) 

 

3.1. Gee TWEE WOORDE wat die buffels aan die BEGIN van die volksverhaal 

 beskryf.  

 gaaf, mooi en vriendelik        (2) 

3.2. Gee DRIE WOORDE wat die buffels aan die EINDE van die volksverhaal 

 beskryf. 

 Nors, onbeskof, befoeterd        (3) 

 

4. WAAROM was die buffels en die sebras nie vriende met die skilpaaie nie? 

 Hulle het gedink die skilpaaie is te stadig om met hulle vriende te wees. (1) 

 

5. WAT het Langsaam, die skilpad, besluit om te doen (desides to do)?  (2) 

 Hy gaan die buffels en die sebras terug kry. (going to get them back) 

 Hy gaan vir hulle ‘n streep trek. 

 

6. VERDUIDELIK (explain) hoe dit gebeur het dat Vul en Kalf mekaar se jasse 

 aangetrek het.         (3) 

 Hulle het hulle jasse uitgetrek toe hulle gaan swem het.  

 Hulle het vir ‘n krokodil geskrik. 

 In hulle haas het hulle mekaar se jasse aangetrek.   

 

7. WAAROM (why) dink jy, is die ou skilpad se naam se naam “langsaam”? (2) 
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 “Langsaam” beteken stadig.  

 Skilpaaie loop baie stadig en daarom is die skilpad se naam “Langsaam”. 

 

8. WAT was Vul se pa se reaksie toe hy vir Vul en Kalf met mekaar se jasse aan 

 sien sien speel?         (1) 

 Hy het gelag.  

 

9. HOEKOM (why) dink jy, wou al die sebras die buffels se jasse aanpas? (2) 

 Hulle was nuuskierig om te sien (curious to see) hoe hulle in ‘n streepjas sou 

 lyk. 

 

10. WAAROM kon die sebras nie die buffels se jasse uittrek nie?  (1) 

 Die skilpaaie het gom in die jasse gesmeer en dit het vasgesit. 

 

11. HOE VOEL die sebras met hulle nuwe gestreepte jasse?   (1) 

 Hulle is gelukkig, want hulle hou daarvan. Hulle dink hulle lyk pragtig. 

 

12. WAT is die gevolg (result of) van die streep wat Langsaam en die skilpaaie op 

 die sebras en die buffels getrek het? Motiveer jou antwoord.   (2) 

 Die buffels en die sebras is nie meer vriende nie.  

 Dit het die skilpaaie het niks gehelp nie, want hulle is nou bang vir alles. 

 

13. WAT is die BOODSKAP (message) van die volksverhaal?    (1) 

 a) Dit help nie om gemeen met iemand te wees deur hom ‘n poets te bak 

 nie, want dan sal hy juis nie jou vriend wil wees nie.  

 (It does not help to be mean to someone by playing a trick on him, because 

 then he will not want to be your friend.) 

 

TOTAAL: 25 

DIE KARAKTERS IN DIE VOLKSVERHAAL 
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