Hansie Haas fop
Japie Jakkals
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Vanjaar het dit nog niks gereën nie
en die boere se lande is droog. Elke
dag hoop die boere dat die reën op
pad is, maar daar is nie 'n wolkie te
siene nie.
Die lande van Japie Jakkals, wie
se plaas naby aan die rivier is, is
welig groen. Hy het baie vrugte
en groente omdat hy water uit die
rivier kan pomp, maar hy deel sy
water en sy groente en vrugte met
niemand nie.

2

3

Een warm dag besluit Hansie Haas om
iets te ete op Japie Jakkals se plaas
te gaan soek. Byna dadelik gewaar die
jakkals hom.
“Grrr!” brom Japie Jakkals. “Ek
waarsku jou, indien jy my vrugte eet, sal
ek jou vang en jou opvreet!”
Hansie Haas spring weg, die kwaai boer
op sy hakke. Net toe die boer hom wil
gryp, verdwyn Hansie Haas. Hy het in 'n
groot, geel pampoen verander!
“Sodra ek daardie lastige haas kry, sal
ek hom soos 'n pampoen opvreet!” grom
die jakkals, terwyl hy probeer om te sien
wat van Hansie Haas geword het.
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Hy tel die groot, geel pampoen op en
bekyk dit, maar gooi dit toe weer eenkant
neer.
Toe die pampoen die grond tref,
verander dit weer in Hansie Haas.
Dadelik hop hy verder om iets anders
te gaan soek om te eet.
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Die jakkals jaag die haas en kry hom
aan sy stert beet.
“Nou het ek jou! Ek gaan jou nou
dadelik opvreet!”
Skielik verander Hansie Haas in 'n
groot, sappige veselperske.
“Kyk hierdie heerlike veselperske!”
roep die boer uit. “As ek baie
veselperskes kan kweek, kan ek dit
verkoop en baie ryk word. Ek sal
hierdie een eet en dan die pit plant
sodat dit kan groei.”
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Net toe Japie Jakkals 'n hap van die
veselperske wil neem, steek 'n by sy
hand. Hy laat die veselperske val.
“Jou nare by!” skreeu hy.
Op daardie oomblik verander die
veselperske weer in Hansie Haas, wat
met 'n paar spronge ontsnap.
Japie Jakkals jaag die haas, maar
Hansie duik onder die bosse deur en
bly 'n paar treë voor hom.
“Ek sal jou nog kry, Hansie Haas!”
roep die woedende jakkals. “Jy sal
sien!”
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'n Rukkie later sien die boer hoe die
haas aan een van sy waatlemoene
knaag.
“Los my waatlemoene uit!” skreeu hy,
terwyl hy na die haas toe hardloop.
“Dis my duurste waatlemoene
daardie!”
Die haas steur hom nie aan die
jakkals nie, en hap die laaste stukkie
van die waatlemoen.
“Wat 'n heerlike middagete,” sê hy
vir homself terwyl hy sy lippe aflek.
“Net wat ek op so 'n warm dag nodig
gehad het!” Hy sien die boer nader
kom en begin om weer vinnig weg te
hop.
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Weer jaag die jakkals die haas. “Hierdie
keer het ek jou!” skreeu hy verwoed,
maar die haas het alweer verdwyn.
Hierdie keer het hy in 'n boomstomp
verander.
“Eina!” gil die jakkals toe hy oor die
boomstomp val. Hy kom orent en
stof homself af. “Ek moet daardie
parmantige haas in die hande kry!” sê
hy vir homself. “'n Dom hasie soos hy
sal nie 'n slim jakkals soos ek uitoorlê
nie!”
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Die boer tel die boomstomp op en
gooi dit eenkant neer. Toe dit die
grond tref, verander dit terug
in Hansie Haas, wat dadelik begin
weghop in die rigting van die rivier.
“Nou het ek hom!” sê die jakkals vir
homself. “Hase kan nie swem nie – hy
gaan hom vasloop teen die rivier!”
Op daardie oomblik sien Hansie Haas
die rivier voor hom, en hy steek
viervoet vas.
“Help!” roep hy beangs uit.
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So byna-byna vang die boer die haas,
maar toe struikel hy oor 'n swart klip
wat in sy pad lê.
“Jou swernoot!” skreeu hy. Hy tel die
klip op en gooi dit woedend so hard
as wat hy kan van hom weg. Die klip
vlieg soos 'n swart voël oor die rivier
tot aan die ander kant.
Toe die klip land ...
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... verander dit weer in Hansie Haas!
Die haas lag uitbundig en voer sommer
'n dansie uit.
“Jy het my gehelp om oor die rivier
te kom, Japie Jakkals!” roep hy vrolik
uit. “Baie dankie vir jou hulp!” voeg hy
parmantig by.
Die jakkals staan die haas agterna
en kyk terwyl hy weghop. Moedeloos
wonder hy hoe hy sy vrugte en
groente in die toekoms sal kan beskerm.
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Die volgende dag maak Japie Jakkals 'n
plan. Hy besluit om die dorpenaars toe
te laat om water uit die rivier na hulle
eie plase toe te pomp. So sal hy hulle
help om hulleself te help!

Ons moet mekaar altyd probeer
help.
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Volksverhale
Volksverhale is stories wat van een geslag na die volgende
oorgedra word. Hierdie volksverhale leer vir ons morele lesse,
maar dit is ook pret om na hulle te luister of om hulle te lees. In
die meeste volksverhale ontmoet ons diere wat kan praat. Vertel
jou ouers of grootouers vir jou stories met 'n morele les?

Watter van die volgende volksverhale ken jy?

Ons het die volgende volksverhale in die Reënboog-werkboeke vir
Graad 3 gelees. Vertel vir jou maat wat die morele les in elke storie was.
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Kyk na die prente en voer dan die volgende opdragte uit:
• Vertel vir jou maat wat in elke prent gebeur.
• Sê vir jou maat watter prent eerste, tweede, derde en laaste
behoort te wees.
• Gebruik die prente om die storie aan jou maat oor te vertel.

Soek woorde in die storie wat met hierdie woorde rym.
Die prente sal jou help.
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land
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rooi
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h___s

g__i
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aaste

Soek woorde in die storie wat dieselfde betekenis as
die volgende woorde het:

kwaad

val

benoud

pla

onmiddellik

sien

rtel.
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Gesels met jou maat oor die storie. Beantwoord die
volgende vrae dan saam met jou maat:

Wie is die hoofkarakters in die storie?
Beskryf die hoofkarakters.
In watter verskillende voorwerpe het Hansie Haas verander om te
ontsnap?
Wat was die laaste voorwerp waarin Hansie Haas verander het? Hoe
het dit hom gehelp?
Hoe het Japie Jakkals se karakter van die begin van die storie tot die
einde van die storie verander?
Wat het aan die begin van die storie gebeur?
Wat het in die middel gebeur?
Wat het aan die einde gebeur?
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Verbeel jou jy is Hansie Haas. Skryf 'n dagboekinskrywing
waarin jy jou dag op Japie Jakkals se plaas beskryf.

Dag _____________________

Datum ____________________

Liewe Dagboek,
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Skryf 'n sin uit die storie wat aandui dat die boer kwaad was.
Teken 'n prent wat jy jou sin pas.

Hansie Haas het in verskillende voorwerpe verander. Dink
aan nog 'n voorwerp waarin hy kon verander het. Skryf
minstens een paragraaf van agt sinne waarin jy verduidelik
hoe dit hom sou gehelp het indien hy in daardie voorwerp
verander het.

