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LETTERKUNDE : ‘n VOLKSVERHAAL (Folklore)  

INSTRUKSIES: 

1.Kyk na die Afrikaans Sonder Grense bl. 90-91. Lees die volksverhaal “Die 

Blou Roos” aandagtig. Gebruik ‘n woordeskatbooek. 

2.Beantwoord die vrae in die letterkunde skryfboek. 

WOORDESKAT 

Keiser – emperor                  lank gelede – long age                  trou – marry 

Winkelier – shopkeeper       juwelier – jeweller                       musikant –musician 

Teleurgesteld – disappointed     saffiere –sapphire               liedjies – songs 

Gewone – ordinary              vir ewig – forever 

VRAE: 

1.In watter milieu (place) speel die volksverhaal af? 

 a) ‘n Paleis (palace) 

 b) ‘n Plaas (farm) 

2.Watter (which) soort (type) verteller (narrator) vertel die verhaal? 

 a) Ek-verteller (first person) 

 b) derdepersoon (third person) 

3.Wat is die tema (theme) of hoofgedagte( main thought) van die verhaal? 

4. Die slot (conclusion) sê dat die keiser se plan: 

    a) misluk (failed) het,want sy dogter het die verkeerde (wrong) man gekies. 

    b)’n sukses(success) was,want sy dogter het op die regte man verlief geraak 

        sodat die kleur (colour) van die roos nie saak gemaak het nie. 

5.Vul in (full in) die regte woord in die blokkies. 



   a)Die dogter van ‘n keiser of koning (king) 

   b)Iemand wat juwele maak. 

   c)Iemand wat musiek maak. 

   d)As jy nie kleure kan raaksien nie, is jy....  

6.Plaas die sinne wat die gebeure opsom,in die regte volgorde.(Place the 

sentences that summarize the happenings in the right order) 

  a) Die derde (third) man,’n musikant ,gee vir die prinses ‘n wit (white) 

roos,maar sy sê die blou, want sy is lief op hom. 

  b) Uiteindelik (eventually) trou die prinses met die musikant en haar pa is 

tevrede (satisfied) 

 c) Die keiser sê dat die man wat met sy dogter wil trou, vir haar ‘n blou roos 

moet gee. 

 d) Eendag was daar ‘n keiser wat ‘n pragtige dogter gehad het. 

MEMO : DIE BLOU ROOS 

1. A  - ‘n Paleis 

2. B  - Derdepersoon verteller 

3. B  - Die keiser wil die regte man vir sy dogter vind 

4. B  -‘n sukses was ,want sy dogter het op die regte man verlief geraak 

sodat die kleur van die nie saak gemaak het nie. 

5. a) prinses 

b) juwelier 

c) musikant 

d) kleurblind 

     6.  d , c , a , b 


