
Graad 10A  

AFRIKAANS EAT 

8-12 Maart 
 

Liewe graad 10’s 

Die volgende werk moet asseblief in julle week by die huis gedoen word: 

 

 

 

 

1. Taalwerk 

• Voor in  jou Taalwerk en Skryfwerk-boek (aan die Taalwerk kant), skryf die volgende opskrif: 

 

Taalwerk 

Aktiwiteit: Sinsdele en woordeskat 

Hersiening Bl. 14 (Vraag 1-5)                                                              8 Maart  2021 

Beantwoord die vrae in jou boek.  

By vraag 1, 2, 3 en 4 MOET jy die SINNE skryf. 

By vraag 5 MOET jy die hele paragraaf uitskryf en die woorde wat jy gekies het onderstreep/highlight/in kleur skryf. 

 

 

 

 

  



 

 

2. Skryf ‘n dialoog: 

• In die middel van jou Taalwerk en Skryfwerk-boek, skryf die volgende opskrif: 

 
 

Skryfwerk 

Aktiwiteit: Skryf ‘n dialoog                                                              9 Maart  2021 

Skryf die volgende aantekeninge oor in jou boek: 

Hoe om ‘n dialoog te skryf: 

 

 

 

 

 

 

 

• Skryf nou die volgende opskrif: 

 

Skryf ‘n dialoog gebaseer op ‘n kortverhaal:                           10 Maart 2021  

Op Bl. 6 van “All is fair in love and war” is daar instruksies om ‘n dialoog te skryf tussen Edwill en Lita. Doen die beplann ing vir jou dialoog en 

skryf dan jou finaal. 

Beplanning: 

 

 

Finaal: 

 

 

 

  



3. Skryf aantekeninge: 

• Ook in die middel van jou Taalwerk en Skryfwerk-boek, skryf die volgende opskrif:  

 

Skryfwerk 

Aktiwiteit: Tipes Opstelle                                                           11 Maart  2021 

SKRYF die volgende aantekeninge oor in jou boek: 

Onthou: Gebruik kleur/highlighter/trek ‘n raampie ens. om aan te dui dat hierdie aantekeninge is wat jy moet leer. 

 

Kreatiewe Skryfwerk: Opstelle 

Onthou die volgende wanneer jy ‘n opstel vir formele assessering skryf: 

a. Skryf die nommer + onderwerp neer voordat jy begin skryf! 

                   By die beplanning EN finaal! 

b. Inhoud MOET pas by die onderwerp. 

c. Beplanning + rofwerk + finaal!  

d. Beplanning en rofwerk moet ook in blou/swart pen wees   Trek ‘n lyn (met ‘n liniaal) daardeur as jy klaar is. 

e. Jy MOET veranderinge op jou rofwerk aanbring!  

f. Skryf oor dinge waarvan jy weet! Die gebeure mag fiktief wees, maar jy moet die leser oortuig dat dit werklik gebeur het (slegs as 

jy baie goed kan skryf). 

g. Vermy die volgende onderwerpe: 

 - liefde 

 - politiek 

 - geloof 

 -geweld 

h. Skryf in PARAGRAWE!     Inleiding + lyf (ten minste 2) + slot = ten minste 4 paragrawe in totaal 

i. Moenie jouself herhaal nie. 

j. Moenie tussen verskillende tye spring nie (tensy jy ‘n baie goeie skrywer is)      As jy begin in die hede, moet jy eindig in die hede 

k. Jy kry nie punte vir die tipe opstel wat jy kies om te skryf nie, maar moenie verskillende tipes meng nie. BESLUIT of jy ‘n storie wil 
vertel (verhalend), iets wil beskryf (beskrywend) of jou opinie gee en gevoelens deel oor ‘n saak (bespiegelend).  

 

Tipes opstelle: 

1. Verhalende opstel  

Doel: Om te vermaak 

Dit is ŉ interessante vertelling van ŉ storie/gebeurtenis(-se). Dit kan vanuit enige perspektief geskryf word. 



• Hierdie soort opstel handel oor iets wat gebeur en waarvan vertel word: ’n storie. 

• Die storielyn is oortuigend; dit ontwikkel ook logies. 

• Die verhaal word verkieslik uit eie ervaring geskryf of dit kan fiktief wees, maar die inhoud moet oortuig. 

• Skryf in die eerste- of derdepersoon. 

• Gebruik meestal die verlede tyd.  

• Gebruik woorde wat gebeure in tyd aandui, bv. vroeg die môre, later die middag. 

NB: Die focus is op karakters en hoe hulle die gebeure ervaar. Jy moet die karakters aan die begin voorstel en beskryf, asook die 

atmosfeer skep. 

2. Beskrywende opstel  

Doel: Om iets te beskryf sodat dit vir die leser voel asof hulle self daar is. 

Dit is ‘n beskrywing van ‘n plek/item/gebeurtenis/ervaring en die gevoelens wat dit skep. 

• Waarnemings met al vyf sintuie en ’n goeie woordeskat word vereis. 

• Eie gevoelens oor die beskrywing kan gegee word. 

• Plekke, gebeure en karakters word presies en akkuraat beskryf. 

• Probeer om ’n prent in die gedagtes van die leser te skep. 

• Gebruik beeldspraak, stylfigure, idiome en spreekwoorde om die prentjie te skep. (metafore, vergelykings, simboliek) 

• Gebruik die verlede of toekomende tyd. 

• Moet nie te veel beskrywende woorde gebruik nie. Kies jou woorde eerder versigtig om die impak daarvan te verbeter. 

NB: Die fokus is nie op karakters en hul ervarings nie, maar eerder op die beskrywing van die situasie/plek/gebeurtenis.  

Kies ‘n baie spesifieke gebeurtenis/plek/item om te beskryf, bv. moenie ‘n hele skool beskryf nie, beskryf eerder een klaskamer OF 

moenie ‘n karakter se hele lewe beskryf nie, beskryf eerder net ‘n uur of twee uit ‘n besonderse dag. 

 

3. Beredeneerde opstel  

Doel: Om gebalanseede argumente vir verskillende standpunte aan te bied. 

Die opstel is objektief en probeer om ’n gebalanseerde siening van beide kante van ’n argument te gee.  

Alhoewel die inhoud hoofsaaklik objektief is, kan die skrywer ook persoonlik raak. Die opstel bevat goedgemotiveerde en 

ondersteunende stellings. Die skrywer mag tot ’n spesifieke gevolgtrekking aan die einde van die opstel kom, maar die argumente vir 

en teen die onderwerp moet goed gebalanseerd wees. 

 

• BEIDE kante van die argument moet beredeneer word. 

• Die argument/probleem moet in die inleidingsparagraaf gestel word. 

• Die inhoud moet oortuig en logies ontwikkel - moenie “rondspring” nie. 

• Die leser moet uiteindelik deur die skrywer se standpunt oortuig word. 

• ’n Gevolgtrekking word in die slot bereik. Opsommings en aanbevelings kan ook in die slot gegee word. 

• Gebruik die teenwoordige tyd. 

• Gebruik woorde wat aandui dat daar ‘n verband is tussen jou stellings, bv:  

dit bewys dat, maar, omdat, daarom, aangesien, in teenstelling, alhoewel, nogtans, ens.  

 

___________________________________________________________ 

 


