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Ons gaan die week kyk na dialoë. 

1. Aktiwiteit: Luister na ‘n drama en volg die dialoog. (Almal 

Verstaan Afrikaans – Handboek bl.162-163) Vra vir iemand om 

vir jou die dialoog oor Fransie en Poen te lees en volg saam. 

2. Aktiwiteit 14.2 bl. 164 – Bespreek die drama / dialog met 

iemand. 

3. Skryf en aanbied – Skryf ‘n dialoog. Aktiwiteit 14.4. (Kyk na 

die groen blokkie op bl. 164 – 165. Jy sal daarin inligting kry 

oor hoe om die dialoog te voltooi.) 

4. Skryf vir Poen en Fransie nog elkeen 3 spreekbeurte by. 

5. Jy gaan nou jou eie dialoog skryf oor die Covid-19 pandemie. 

Skryf oor ‘n bespreeking met een van jou maats of jou ouers 

oor die pandemie en oor hoe dit jou laat voel gedurende die 

isolasie tydperk. 

6. Skryf die dialoog op ‘n stukkie papier en bêre dit veilig 

ASSEBLIEF. Ons gaan wanneer julle terug kom dit in julle 

skrifte oor skryf. 

7. Hoe om ‘n dialoog te skryf: (Ekstra inligting) 

 

Dialoogvorm is altyd ‘n gesprek tussen mense. Dit moet in ‘n spesifieke 

formaat geskryf word: 

• Die spreker se naam kom aan die linkerkant van die bladsy, gevolg deur ‘n 

dubbelpunt (:). 

• Die hele linkerkantste kolom is slegs vir die name van die karakters. Niks 

anders word daar geskryf nie. 

• Die spreker se direkte woorde moet neergeskryf word, maar aangesien dit in 

dialoogvorm is, word daar nie aanhalingstekens (“ “) gebruik nie.  

 

Voorbeeld: 

Koos: Waar gaan julle more? 

Piet: Ons gaan Kaap toe. 

Koos: Dit klink baie lekker. 

Piet: Ek kan nie meer wag nie! 

 

 

 

Wat om te doen? 
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8. ONTHOU: Jou opdrag behels dat jy moet begin met ‘n breinkaart. 

 

 

 

 

 

 

Covid 19  

 

 

  

 

 

 

 

9. Na jy jou breinkaart voltooi het moet jy ‘n potloodweergawe 

skryf. 

10.  Sodra jy klaar jou potloodweergawe geskryf het, moet jy  

 dit met ‘n kleurpotlood of kleurpen redigeer. 

11. Jy mag nou jou finale weergawe in blou pen skryf.  

 

Geniet julle week ☺ 

 

 


