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OPDRAG 13 A: LUISTERBEGRIP (listening comprehension): ‘n 

Inligtingsteks: Dis g’n slaapdorp dié (deur Annica Marincowitz) 

A. INSTRUKSIES 

1. Pre-luister: Kyk na die eerste 9 minute van die YouTube-video oor 

 die dorp Wakkerstroom. (https://www.youtube.com/watch?v=YovANsHC6-Y :

 Wakkerstroom home to largest natural wetlands ) 

2. Luister na die oudio-opname (voice recording) van OPDRAG 13A 

 ná jy na YouTube-video gekyk het en hierdie instruksies gelees 

 het. (… after watching the video and reading these instructions.) 

3. Luister na die WOORDESKAT hieronder wat ek vir jou gaan lees. 

4. Luister dan na die teks, Dis g’n slaapdorp dié, wat ek vir jou gaan 

 lees. Luister baie goed en dink mooi na oor wat jy hoor. (Listen 

 and think carefully about what you hear.) 

5. Jy kry 15 sekondes om die 11 vrae hier onder aan die bladsy op 

 jou eie deur te lees. 

6. Luister dan baie aandagtig as ek die teks ‘n tweede en laaste keer 

 vir jou lees. 

7. Beantwoord nou die 11 vrae en skryf die antwoorde in jou skrif. 

8. Moenie Engelse woorde in jou antwoord skryf nie of ‘n vraag in 

 Engels beantwoord nie. 

 

B. WOORDESKAT 

g’n  no - geen 
slaapdorp sleeping village – ‘n dorp (town) waarin niks gebeur nie 
voëlkykersparadys bird watchers paradise – waar voëlkykers baie van die 

mooiste voëls kan sien 
geveerdes feathered –  is ‘n manier om na voëls te verwys 

‘n draai maak to visit the town – besoek die dorp 

tortelduif turtle dove – ‘n klein grys duif (pigeon) 
swerms voëls flocks of birds – baie voëls bymekaar 
slapvlerk voëls ordinary birds – voëls wat ‘n mens oral en elke dag sien 

dakblertsers: roof spatters/ poopers – voëls wat op die dak mis. 
voetheuwels foot hills – klein heuweltjies naby ‘n groot berg 

https://www.youtube.com/watch?v=YovANsHC6-Y
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bosvoëls forest birds – voëls wat ‘n mens in die bos kry 

vleivoëls marsh/swamp birds – voëls wat in die vleilande voorkom   
grasveldvoëls grassland birds – saadvoëls wat in grasvelde voorkom 
alpakkas alpacas – dit is ‘n kameelagtige dier wat in Suid-Amerika 

voorkom 
ware 80’s-perm true 80s perm – hare wat chemiese krulle in het. 
gespog to brag/ show off – om te dink jy lyk baie mooi 

verhuis to move to another town/ city – om van een plek na die 

ander te trek 
boerdery to farm with alpacas – om met alpakkas te teel (breed) en 

geld daaruit te maak. 
koddige diere funny/ odd animals – snaakse diere; nie alledaagse diere 

nie 

spoeg spit 
vir ‘n vale for all they are worth - baie 

opgelei trained – geleer om iets te doen 
skaapwagters sheep keepers/ guards – pas die skape en die bokke op 
beskermend protective – om iets of iemand te beskerm 

rooikat African lynx – ‘n roofdier 
spinwiel spinning-wheel – ‘n wiel gemaak van hout waarmee wol of 

sy (silk) gespin word 

Slapende 

Skoonheid 
Sleeping Beauty – die meisie wat vir 100 jaar geslaap het 

afgeskeerde wol sheared wool 

veeldoelig multi-purpose – iets wat vir meer as een ding gebruik kan 

word  
naweekuitstappie weekend outing – wanneer jy vir die naweek weggaan 

 

C. Vrae 

1. In watter provinsie is Wakkerstroom geleë?    (1) 

2. Waarom is Wakkerstroom bekend as ‘n voëlkykersparadys? (1) 

3. Wat is uniek aan die habitat om Wakkerstroom. Noem DRIE dinge.

            (3) 

4. Wat het Jimmy Abbott en die alpakkas van Wakkerstroom volgens 

 die skrywer gemeen? (have in common)     (1) 

5. Waar het die Van Rynevelds in die dorp gaan bly? Gee die naam 

 van die plek.         (1) 

6. Alpakkas is goed aangepas vir warm weersomstandighede. 
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 Bewys hierdie stelling ONWAAR deur ‘n sin in die teks neer te 

 skryf.           (1) 

7. Hoekom is die alpakkas goeie skaapwagters? Gee TWEE redes.

            (2) 

8. Daar word DRIE REDES in die teks genoem waarom die alpakkas 

 koddige diere is. Twee redes is alreeds in hierdie vrae genoem. 

 Wat is die derde rede?        (1) 

9. In die titel Dis g’n slaapdorp dié is ‘n taalfout. Korrigeer hierdie 

 taalfout.          (1) 

10. Die dorp waaroor die leesstuk gaan, is Wakkerstroom. Verduidelik 

 die kontras in die titel en die dorp se naam.    (2) 

11. Waarom sou jy graag ‘n alpakkatrui wou dra as jy in Swede 

 gewoon het?          (1) 

 

TOTAAL: 15 

 

            

  

   

   

 

 

 

 

 

   


