
Bladsy 1 van 2 
 

Graad 11 WEEK 2: 8 tot 12 Junie 2020 

 

OPDRAG 16 C1: KONTEKSTUELE VRAE: GEDIG 4: DIE DANS VAN 

DIE REËN. 

INSTRUKSIES: 

 Lees weer die gedig Die dans van die reën , asook die bespreking en analisering 

van hierdie gedig. 

 Beantwoord die KONTEKSTUELE VRAE in jou skrif. 

 MOET ASSEBLIEF NIE HIERDIE OPDRAG INHANDIG NIE!! 

 

1. Die titel van die gedig is Die dans van die Reën. 

 Wat verwag ‘n mens om in ‘n gedig met só ‘n titel te lees?   (1) 

2. Jan Konterdans, wat in die subtitel genoem word, kom van die Groot 

 Woestyn. 

 Wat is die mees opvallende KENMERK van ‘n woestyn?   (1) 

3. Haal DRIE OPEENVOLGENDE WOORDE uit strofe 1 aan wat sê dat die 

 weer dreun (‘n geraas maak/ dat daar donderweer is.)    (1) 

4. Volgens strofe 1 is “ons Suster” ‘n ekstrovert wat almal wat wil kom, uitnooi 

 die bruilof.  

 Motiveer waarom hierdie stelling ONWAAR is.     (1) 

5. Waarom, dink jy, nooi die suster die natuurbewonders uit na “’n bruilof”?  (2) 

6. Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. 

 Die eerste woorde van elke versreël staan nie altyd direk onder die vorige 

 versreël se eerste woorde nie, want die reëndruppels val (net hier en daar/ 

 volgens ‘n vaste patroon).         (1) 

7. Lees weer strofe 1. 

 (a) Gee ‘n VOORBEELD uit hierdie strofe van die KLANK wat die reën  

  naboots.          (1) 

    

 (b) Waarom is dit gepas om KLANKNABOOTSING in hierdie gedig te  

  gebruik?         (1) 

   

8. Die grootwild en die kleinvolk ervaar die koms van die reën nie op dieselfde 

 manier nie.  

 Verduidelik in jou EIE woorde hoe hierdie woestynbewoners die koms van 

 die reën met hulle sintuie ervaar.        (2)

  

 9. Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die 

 letter (A – D) langs die vraagnommer neer. 

 In strofe 1 waai die wind (reël 8 en 9) en in strofe 3 gaan die wind lê. (reël 23) 
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 Dit is ‘n voorbeeld van … wat in hierdie gedig voorkom   (1) 

 A  kontras 

 B progressie  

 C ironie 

 D metafoor 

10.  Lees weer strofe 3. 

 Watter WOORDE wys dat die kleinvolk hulle suster respekteer?  (1) 

11. Lees weer reël 17. 

 Wat is die FUNKSIE van die HERHALING van “Ons suster” en “Jy het 

 gekom”?           (1) 

 

12. Kies die begrip in KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOMA pas. Skryf 

 slegs die letter (A - D) langs die vraagnommers neer. 

KOLOM A KOLOM B 

12.1. O die dans van ons Suster!  
 
12.2. haar armbande blink en haar krale 
skitter  
 
12.3. vuurpluim van die berggier  
 
12.4. Sy vertel die winde van die dans  
        en sy nooi hulle uit, want …  

A. metafoor 
 
 
B. enjambement  
 
 
C. polisindeton 
 
D. retoriese uitroep 
 
E. vertraag die tempo van die gedig. 
 

            (4) 

13.  Wat is die algemene STEMMING (atmosfeer) in hierdie gedig?  (1) 

14. Wat dink jy, as moderne tiener, van die manier waarop die reën in hierdie 

 gedig voorgestel word?        (1) 

 

TOTAAL: 20 


