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1. Brei elke patroon uit. Verduidelik hoe jy die vorm beweeg om die patroon te maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pumla brei die patroon uit deur 'n vorm te transleer. 

 

 

 

 

 Is Pumla se oplossing korrek? Indien wel, hoe weet jy dit? Indien dit nie reg is nie, 
verbeter die patroon. 

3. Cody brei ’n patroon uit deur ’n vorm te reflekteer. 

 

 

 

 

 Is Cody se oplossing korrek? Indien wel, hoe weet jy dit? Indien dit nie reg is nie, 
verbeter die patroon. 

 

 

Op hierdie bladsy maak kinders patrone van meetkundige voorwerpe en beskryf dit in terme van 
refleksies en translasies. 

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinders moet die eerste patroon as ’n skuif na die regterkant verduidelik; in die tweede patroon 
kantel die vorm. 

Vra vir die kinders: “Waaroor” of “waarom” kantel die vorm? Sommige sal na ’n onsigbare 
vertikale lyn in die middel tussen die vorms kan wys. Moenie dit vir hulle wys as hulle dit nie weet 
nie. Sommige kinders mag dink hierdie patroon word deur ’n kombinasie van ’n kantel en ’n skuif 
gemaak, en hulle is nie verkeerd nie. Maak slegs seker dat hulle die metode korrek beskryf. 

2. Ja, Pumla is korrek. Die vorm skuif sonder om te draai. Die vorm is presies dieselfde. 

3. Nee, Cody is nie korrek nie. Die vorm verander. Vorms wat gereflekteer word, moet hul grootte en 
vorm behou. 

 

 

 

 

 

Wanneer ons ’n vorm skuif sonder om dit te draai, sê ons die vorm word 
getransleer. 
Wanneer ’n vorm gekantel word om ’n spieëlbeeld daarvan te maak, sê ons die 
vorm word gereflekteer. 
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1.    

 

 

1. Thandi, Viv, Lerato en Sara kyk almal na ’n hond. 

 a. Watter kind kan nie die hond se neus en oë  

  van sy of haar posisie sien nie? 

 b. Watter kind sal hierdie aansig sien? 

 

 

 

 c. Maak ’n skets van die aansig wat Sara sien. Hoe is dit wat Thandi 

  sien dieselfde as wat Sarah sien en hoe is dit verskillend? 

 

 

 

2. Meneer Selebi woon naby hierdie huisie wat tussen vier strate is. 

 

 

 

 

 

 

 a. In watter straat sal meneer Selebi ry as hy elkeen van hierdie aansigte 

  van die huis sien? 

 

 

 

 

 b. Maak ’n rowwe skets van die huisie wat meneer Selebi sal sien as hy in 

  Brucelaan ry. 

 

 

 

 

 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders veranderinge in die aansig van ’n voorwerp vanuit verskillende posisies.  

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Ter voorbereiding van die werk op hierdie bladsy kan jy vier kinders vra om rondom ’n tafel te sit. Ander 
kinders kan agter hulle staan. Rangskik ’n paar voorwerpe op die tafel, soos in die voorbeeld. 

 Vestig kinders se aandag daarop dat die vorm van voorwerpe verskillend vanuit 
verskillende posisies lyk.  

 Een kind sal ’n GeoGenius-boks só sien:  

 

 en ’n ander sal dit só sien: 

 

Vra die kinders uit oor wat hulle sien. Van die voorwerpe sal nie sigbaar vir van die kinders wees nie. 
Byvoorbeeld, ’n kind wat agter die boek sit, sal nie die blokke sien nie. 

Kinders wat oorkant mekaar sit, sal die omgekeerde sien. Byvoorbeeld, een kind sal ’n potlood aan die 
regterkant sien en ’n ander een sal dit aan die linkerkant sien. 

Vra die kinders om ’n prent te teken van wat hulle sien. Daarna deel hulle dit met die groep of klas. 
Kinders moet aangemoedig word om bewus te wees daarvan dat die tweedimensionele prente van ’n 
voorwerp wat van die sy-, voor- en agteraansigte geteken is, nie diepte toon nie. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Viv 

 b. Thandi 

 c. Thandi en Sara het albei ’n syaansig van die hond; dus kan hulle die stert en die neus sien. 
Vanuit Sara se aansig is die hond se stert aan die regterkant en vanuit Thandi se aansig is die 
hond se stert aan die linkerkant. Sara kan nie die hond se been sien wat in die prent in vraag 
1.b gesien kan word nie. Dit is omdat die been vanuit Sara se aansig agter die hond is en nie 
sigbaar is nie. 

 

 

 

2. a. De Wetweg en Adrianweg 

 b.  
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1. Voltooi.  

 a. 2 uur = _____ minute c. 1
1

4
 uur = _____ minute 

 b. 4 uur = _____ minute  d. _____ uur = 180 minute 

2. Hoe laat is dit in woorde?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ’n Verpleegster gaan kyk elke vyf-en-veertig minute hoe dit met haar pasiënt in 
 die hospitaal gaan. Sy begin om 11-uur in die oggend. Skryf die tye van die  

 volgende 4 besoeke neer. 

 11:00ivm;     __________ ;     __________ ;     __________ ;     __________ 

 
4. Nadia bestee 40 minute aan haar Wiskunde-huiswerk en dan 35 minute aan haar 

Geskiedenis huiswerk. Hoe lank het sy huiswerk gedoen? 

 __________  minute = __________  uur and __________ minute 

 
5. Bereken die volgende. 

 a. Baba Sipho is op 27 Mei gebore. Hoeveel dae was hy op 12 Junie? 

 b. Baba Linda is op 29 Oktober gebore. Hoeveel dae was hy op 15 November? 

 c. Lindiwe is op 7 April 2006 gebore. Hoe oud was sy op 21 Julie 2015 in jaar 

  maande en dae?  

 d. Werk uit hoe oud jy is in jaar, maande en dae. 
 

 

Op hierdie bladsy lees, skryf en sê kinders analoogtyd, digitale tyd en 24 uur-tyd tot die naaste minuut en 
los probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen gepaste tydeenhede behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 120 minute 

 b. 240 minute 

 c. 75 minute 

 d. 3 uur 

2 10 (minute) oor 2, halfelf, halfnege, 10 (minute) voor 9 

3. 11:45 vm; 12:30  nm; 1:15  nm; 2 nm 

4. 75 minute = 1 uur en 15 minute 

5. a. 16 dae 

 b. 17 dae 

 c. 9 jaar, 3 maande en 14 dae 

 

1 uur = 60 minute 

Tien oor agt 

Twintig voor vyf 
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 1. Terwyl Arno met vakansie is, vra sy ma hom om ’n tafeldoek vir hul eetkamertafel 
te koop. 

 

 

 

Die tafeldoek wat Arno van vakansie terugbring, is te klein, al het 
hy sy voorarms gebruik om te meet. Verduidelik waarom dit kon 
gebeur het. 

 

 

 

2. Maak ’n plan hoe jy die lengte en breedte van jou slaapkamer met die lengte en 
breedte van jou maat se slaapkamer kan vergelyk sonder om ’n maatband of liniaal 
te gebruik.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Kyk na jou liniaal. Watter deel van jou liggaam is omtrent 1 cm lank? 

 

 

4. Maak ’n lys van voorwerpe wat die volgende lengte is, as jy net moet skat:  

 1 sentimeter,  
 10 sentimeter, 
 50 sentimeter, en  
 100 sentimeter.  

Skryf jou voorwerpe in die tabel op die volgende bladsy. Moenie enige meetinstrumente 

gebruik nie; skat net. 

 

Op hierdie bladsy skat en meet kinders lengte, teken dit aan en vergelyk dit deur sentimeter en millimeter 
te gebruik. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klaskameraktiwiteit. 

Vra kinders om hul voorarms as ’n maat te gebruik om verskeie voorwerpe soos hul skoolbank, die 
breedte van die deur, die lengte van ’n venster en die afstand tussen hul klaskamer en die volgende 
klaskamer te meet. Maak ’n lys op die bord van die voorwerpe en teken van die kinders se afmetings aan. 
Vra die kinders om te verduidelik waarom baie van die antwoorde so verskillend is. 

Vra die kinders om te verduidelik watter strategieë hulle gebruik het om die lengte en breedte van hul 
slaapkamers te vergelyk. Daar word verwag dat kinders die een of ander meeteenheid sou gebruik het. 
Hulle kon ’n liggaamsdeel gebruik het of hul treë getel het. Hulle kon tou gebruik het en toe die lengte van 
die stukke tou vergelyk het. Hulle kon ook ander informele meeteenhede gebruik het, soos hoeveel keer 
hulle ’n skoendoos al langs die rand van die mure kon pas. Vra die kinders om motiveer waarom hulle ’n 
sekere eenheid gebruik het om te meet. Byvoorbeeld, ’n skoendoos is doeltreffender as skuifspelde 
omdat dit nie so kort is nie, maar hulle sou dieselfde skoendoos moes gebruik. 

Die doel van hierdie aktiwiteit is om kinders bewus te maak van die behoefte aan ’n standaardeenheid om 
mee te meet sodat die lengte van voorwerpe vergelyk kan word. Kinders moet verstaan dat hierdie 
standaardeenhede mensgemaak is en slegs sedert die redelik onlangse verlede gebruik is. 

Hou deeglik toesig wanneer die kinders in vraag 4 skat – hulle moet elkeen eers sy of haar lys maak en 
dan met ’n liniaal meet. Dit is belangrik vir die ontwikkeling van hul idee van en gevoel vir verskillende 
lengtes. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Meterstok (’n stuk tou van 1 meter lank sal selfs beter wees), ’n liniaal afgemerk in sentimeter 

Antwoorde en bespreking 

1. Arno se voorarm is moontlik korter (of langer) as sy ma s’n. 

6. a. 110 cm � 1 ��
���

 cm � 1,1 m d. 409 cm � 4 �
���

 cm � 4,09 m 

 b. 350 cm � 3 ��
���

 cm � 3,5 m e. 60 cm � ��
���

 cm � 0,6 m 

 c. 185 cm � 1 ��
���

 cm � 1,85 m f. 81 cm � ��
���

 cm � 0,81 m 

 

Van my vuis tot my elmboog is die 
tafel 6 en ’n half voorarms lank en 3 
voorarms breed. 

  

Jare gelede het mense lengte in terme van liggaamsdele beskryf. As gevolg van die 
probleme met hierdie manier van meet het mense begin om meeteenhede te 
standaardiseer. Een van hierdie eenhede is die meter, wat ons vandag gebruik. Die 
meter is in kleiner dele verdeel sodat voorwerpe van korter as ’n meter gemeet kan 
word. Ons noem een honderdste van ’n meter ’n sentimeter en een tiende van ’n 
sentimeter ’n millimeter. 
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1.    

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik die GeoGenius-Konstruksiestel.  

1. a. Is dit moontlik om slegs drie pers reghoeke te gebruik om  

 b. Gebruik so moontlik min ander vorms om  te voltooi. 

  Watter ander vorm of vorms het jy gebruik? 

 c. rowwe skets van die veelvlak wat jy 

  gemaak het. 

 d. Wat is die naam van hierdie veelvlak? 
 

2. a. Is dit moontlik om slegs vier pers reghoeke te gebruik om  te maak? 

 b. Gebruik so min moontlik ander vorms om  te voltooi. 

  Watter ander vorm of vorms het jy gebruik? 

 c. rowwe skets van die veelvlak wat  

  jy gemaak het. 

 d. Wat is die naam van hierdie veelvlak? 
 

3. Wat is dieselfde en wat is verskillend aan die veelvlakke wat jy in vraag 1 en 2 

gemaak het? 

 

4. a. Is dit moontlik om slegs drie gelykbenige (rooi) driehoeke te gebruik om  

  veelvlak te maak? 

 b. Gebruik so min moontlik ander vorms om  te voltooi. 

  Watter ander vorm of vorms het jy gebruik? 

 c. rowwe skets van die veelvlak wat jy gemaak het. 

 d. Wat is die naam van hierdie veelvlak? 
 

5. Wat is dieselfde en wat is verskillend aan die veelvlakke wat jy in vraag 1 en 4 

gemaak het? 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders die eienskappe van prismas en piramides. 

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Nee 

 b. Twee gelyksydige (blou) driehoeke 

 d. Prisma met ’n driehoekige basis  

2. a. Nee 

 b. Twee vierkante 

 d. Prisma met ’n vierkantige basis  

3. Albei veelvlakke het twee identiese en ewewydige vlakke wat met reghoeke verbind is. Die vlakke 

wat met reghoeke verbind is in vraag 1 is driehoeke, maar die vlakke wat met reghoeke verbind is in 

vraag 2 is vierkante. 

4. a. Nee 

 b. ’n Gelyksydige (turkoois) driehoek 

 d. Piramide met ’n driehoekige basis  

5. Albei het gelyksydige (turkoois) driehoekige basisse. Die prisma met ’n driehoekige basis het 

reghoekige vlakke verbind aan die rande van die basis wat ’n ander driehoekige vlak ontmoet. Die 

piramide met ’n driehoekige basis het driehoekige vlakke verbind aan die rande van die basis wat by 

’n punt (hoekpunt) ontmoet.  

 

 

 

veelhoeke wat by die rande saamgevoeg is.  
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1. Zonia teken die weer in Desember aan en stel dit in ’n piktogram voor. 

 

 

 

Hoeveel dae in Desember was sonnig? 

2. Zonia teken ook die weer in Januarie en Februarie aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Hoeveel sonnige dae was daar altesaam in Januarie en Februarie? 

 b. Kan jy Zonia se piktogram uitbrei sodat dit ook al die verskillende 
  dae in Januarie en Februarie insluit? Verduidelik. 

3. Eddie stel voor dat Zonia al die dae met dieselfde weer 
groepeer en die piktogram ’n sleutel gee. 

 a. Hoeveel sonnige dae is daar altesaam in 
  Desember, Januarie en Februarie? 

 b. Hoeveel sonne sal jy op die piktogram teken om al  
  die sonnige dae voor te stel? 

 c. Gebruik die plakkers agterin die boek om die piktogram te voltooi. 

 

 
 
 
 

 d. Hoeveel reënwolke het jy op die piktogram geteken? Hoekom? 

 

Op hierdie bladsy teken kinders ’n piktogram (met ’n veel tot 1-ooreenkoms) om ongegroepeerde data 
voor te stel en te vertolk. 

Antwoorde en bespreking 

1. 15 sonnige dae 

2. a. 30 sonnige dae 

 b. Daar is nie genoeg ruimte op die bladsy om Zonia se piktogram te voltooi nie.  

Die doel van hierdie vraag is om kinders te help besef dat wanneer daar ’n groot hoeveelheid 
inligting of data is, hulle ’n ander manier moet vind om die data voor te stel. 

3. a. 45 sonnige dae 

 b. 9 sonne 

 c.  

 

 

 

 

 d. 3 reënwolke  

Kinders moet strategieë bespreek om getalle te hanteer wat nie veelvoude van 5 is nie. Daar 
was altesaam 16 reënerige dae in Desember, Januarie en Februarie. 3 reënwolke stel 15 
reënerige dae voor; dus is daar nog een reënerige dag wat nie in die piktogram voorgestel is 
nie. As daar 3 of meer reënerige dae oor was, sou dit beter gewees het om ’n ekstra reënwolk 
te teken. 

 

= 5 sonnige dae 

= 5 bewolkte dae 

= 5 reënerige dae 
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1. Maak ’n patroon deur die vorm herhaaldelik te reflekteer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Brei elke patroon uit. Verduidelik wat jy gedoen het om elke patroon uit te brei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Maak patrone deur die eerste vorm te reflekteer en die tweede vorm te roteer. 
 

 

 

Op hierdie bladsy maak kinders patrone met meetkundige voorwerpe deur transformasies te gebruik en 
beskryf dit in terme van refleksies en rotasies. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders sal dalk nog vorms op karton moet aftrek en dit moet uitknip om ’n teël te maak. 

Hulpmiddels nodig: 

Karton en 'n skêr 

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 

 

 

 

Hierdie patrone word gemaak deur ’n kombinasie van ’n refleksie (om ’n refleksielyn in die middel 
van die vorm) en ’n translasie of deur ’n refleksie om ’n eksterne refleksielyn. Kinders hoef hulle 
nie hieroor te bekommer nie; in hul bespreking moet hulle meer aandag gee aan die refleksie-
aspek en minder aan die translasie. Byvoorbeeld, elke element in die patroon word gemaak deur 
die vorige element te reflekteer (kantel). 

2.  

 

 

 

 

Hierdie patrone word gemaak deur ’n kombinasie van ’n rotasie (om ’n punt) en ’n translasie. 
Weer eens moet die kinders se bespreking eerder fokus op die rotasie-aspek as op die translasie. 
Byvoorbeeld, elke element in die patroon word gemaak deur die vorige element een kwart van ’n 
draai te roteer (draai). 

3.  

 

 

 

 

 

Wanneer ’n vorm van posisie verander deur te draai, sê ons die vorm word 
geroteer. 
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Op hierdie bladsy meet kinders kapasiteit in milliliter en liter en teken dit aan. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 1 L = 1 000 ml e. 3

4
 L = 750 ml i. 1

1

2
 L = 1 500 ml 

 b. 1

2
 L = 500 ml f. 1

5
 L = 200 ml j. 1

3

4
 L = 1 750 ml 

 c. 1

4
 L = 250 ml g. 2

5
 L = 400 ml k. 2

2

5
 L = 2 400 ml 

 d. 1

8
 L = 125 ml h. 3

5
 L = 600 ml l. 2

1

10
 L = 2 100 ml 

2.  

 

 

 

 

 

3. a. 50 teelepels 

 b. 4 bekers 

 c. 5 bottels 

 d. 20 bekers en 1 000 teelepels 

 d. 1 400 ml = 1 L en 400 ml 

 e. 750 ml =
3

4
 L 

   

 

 

500 ml 1 L 

1 L 

2 L 

3 L 

4 L en 500 ml 
  

800 ml 

1 L en 750 ml 
  1 L en 600 ml 
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Hier is ’n kaart van die dorpie waar Grace woon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gee elke plek se roosterverwysing. 

 a. Die hospitaal    c.  Die restaurant 

 b. Die bank     d.  Die spaza-winkel 

2. Beskryf wat word gevind in: 

 a. B10      c.  D2 

 b. E9      d.  E1 

3. Heidi verlaat die poskantoor en stap in 7de Laan af. Sy draai regs in Robinsonweg, 

links in 5de Laan en regs in Highstraat. 

 a. Teken haar roete op die kaart. 

 b. Na watter plek op die kaart is sy op pad? 

 c. Teken ’n ander roete op die kaart wat sy sou kon geneem het.  

  Beskryf die roete. 

4. Beskryf die roete as jy: 

 a. van die skool na die spaza-winkel stap. 

 b. van die dokter na Grace se huis op die hoek van 5de Laan en Weststraat stap. 

  Teken die roete op die kaart. 
 

 

Op hierdie bladsy volg kinders geskrewe instruksies om posisies op ’n gekodeerde rooster en ’n roete 
tussen posisies te bepaal. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. C5 c. D8 

 b. D1 d. E6 

2. a. Poskantoor c. Moskee 

 b. Piekniekplek d. Skool 

3. b. Winkels 

 c. Uit 7de Laan draai jy regs in Highstraat in. 

4. a. Stap langs 7de Laan en draai links in Georgestraat, of stap langs 6de Laan en draai links in 
Georgestraat. 

 b. Stap langs Georgestraat en draai links in 5de Laan. Stap tot jy by Weststraat kom. 

                                                                              of 

Stap langs 7de Laan, draai regs in Weststraat en stap tot jy by 5de Laan kom. 
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1. Hoeveel? 

 a. 180 minute = _______ uur 

 b. _______ sekondes = 2 minute 

 c.  200 minute = _______ uur en _______ minute 

 d. _______ minute = 1
1

4
 uur  

 e. 96 uur  = _______ dae 

 f.  35 dae = _______ weke 

 g.  435 dae = _______ jaar en _______ dae 

2. Skryf die analoogtye in 24 uur-tyd. 

 a. 20 oor 7 vm __________________________  

 b. kwart voor 6 vm ______________________  

 c. 3-uur nm _____________________________  

 d. twintig voor 5 nm ______________________  

 e. 25 oor 11 nm _________________________  

3. Die skool sluit op 24 Junie en begin weer op 18 Julie. Hoeveel vakansiedae is daar 
(saam met die naweke)? 

 
 
 
 
 
 
4. Vusi speel elke dag van Maandag tot Vrydag 40 minute lank Playstation. Saterdae 

en Sondae speel hy 2
1

2
 uur per dag. Hoe lank speel hy gedurende die hele week? 

 
 
 
 
 
 
5. Dan speel op sy Playstation van 2:40 nm tot 5:25 nm.  

 Hoeveel uur en minute speel hy? 

 

Op hierdie bladsy lees, skryf en sê kinders analoogtyd, digitale tyd en 24 uur-tyd tot die naaste minuut en 
los probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen gepaste tydeenhede behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 3 uur 

 b. 120 sekondes 

 c. 3 uur en 20 minute 

 d. 75 minute 

 e. 4 dae 

 f. 5 weke 

 g. 1 jaar en 70 dae 

2. a. 07:20 

 b. 05:45 

 c. 15:00 

 d. 16:40 

 e. 23:25 

3. 23 dae 

4. 8 uur en 20 minute 

5. 2 uur en 45 minute 

 

       Herleidings 

365 dae = 1 jaar 
7 dae = 1 week 
24 uur = 1 dag 
60 minute = 1 uur 
60 sekondes = 1 minuut 
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Hier is vyf vorms. 

 

 

 

Trek hierdie vorms op karton af en knip dit uit. Gebruik die kartonvorms en gestippelde 
papier wat jou onderwyser verskaf en ondersoek watter van hierdie vorms op die 
volgende manier getesselleer kan word: 

1. 'n kombinasie van slegs rotasies en translasies 

2. 'n kombinasie van slegs refleksies en translasies 

3. slegs translasies 

Gebruik die gestippelte papier om jou bevindings aan te teken. 

 

 

 

Op hierdie bladsy maak kinders patrone van vorms met ’n fokus op teëlwerk (tessellasie). 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as 'n klasaktiwiteit. 

Dit is belangrik dat kinders die beweging van die vorm in terme van transleer, reflekteer en roteer 
bespreek en dat hulle besef dat die eienskappe van die vorm dieselfde bly. Dit is ook belangrik dat die 
kinders die kartonvorms uitknip en rondom dit aftrek eerder as om bloot die rooster te gebruik om die 
patroon te voltooi – ons wil hê hulle moet die transformasies “voel”. 

Hulpmiddels nodig: 

Gestippelde papier, karton en 'n skêr 

Antwoorde en bespreking 

Rotasies en translasies te gebruik  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Refleksies en translasies te gebruik 

 

 

 

 

 

Slegs translasies te gebruik 

 

 

 

 

 

Wanneer vorms in ’n herhalende patroon gerangskik 

word en daar geen oorvleueling of openinge is nie, sê  

ons die vorms tesselleer.  

Byvoorbeeld, ons kan hierdie vorm soos dit tesselleer: 

B C 
D 

E 
A 
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1.    

 

 Kinders mag ook die volgende oplet en bespreek: 

 Vorm B tesselleer as dit 'n kwart of halfpad geroteer word. 
 'n Horisontale refleksie en dan 'n vertikale refleksie of andersom lewer dieselfde resultaat as 'n 

halwe rotasie. 
 Vorm E sal tesselleer as dit vertikaal gereflekteer en getransleer word, maar nie as dit horisontaal 

gereflekteer en getransleer word nie. 
 Vorm D lyk dieselfde as dit halfpad geroteer word, vertikaal gereflekteer word of horisontaal 

gereflekteer word. 
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1. Rangskik hierdie voorwerpe van die warmste tot die koudste. Verduidelik hoe jy dit 

doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skryf die temperatuur op die termometers neer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gebruik die internet om uit te vind wat die volgende temperatuur in grade Celsius 

is. 

 a. Die temperatuur waarteen water kook.  

 b. Die temperatuur waarteen water vries.  

 c. Die liggaams gesonde mens.  

 d. Die gemiddelde . 

 e. Die maksimum temperatuur in Pretoria in die afgelope 10 jaar.  

 

Op hierdie bladsy skat, meet en teken kinders temperatuur aan in grade Celsius. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders om te bespreek hoe hulle temperatuur kan vergelyk. Die eerste vraag verskaf geleentheid om 

temperatuur te bespreek as iets wat nie deur sig vergelyk kan word nie. Dit kan deur gevoel vergelyk 

word, maar dit kan ’n probleem wees. Dit is soms moeilik vir mense om tussen verskillende temperature 

te onderskei. Dink byvoorbeeld daaraan as jy jou hand in warm water sit, dit dan in yswater doop en dit 

dan weer in warm water sit. Die warm water sal die tweede keer warmer as die eerste keer voel, al het 

die temperatuur nie verander nie. Mense kan ook nie ’n oond se temperatuur met ’n ander voorwerp se 

temperatuur vergelyk nie omdat jy sal seerkry as jy ’n oond se hitte probeer voel. 

Antwoorde en bespreking 

1. Ons weet uit ervaring dat ’n stomende koppie koffie die warmste is en dat ’n roomys kouer as ’n 

glas koeldrank is. Ons kan egter nie deur sig sê of brood warmer of kouer as slaai is nie. 

2. a. 35℃  d. 27℃  

 b. 15℃  e. −5℃  

 c. 43℃  

3. a. 100℃ (by seevlak) 

 b. 0℃  

 c. 37℃  

 d. Omtrent 25℃ tot 28℃ 

 e. Omtrent 38℃ 
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a.                       b.                         c.                        d.                        e.  
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1. Bulani verkoop T-hemde. Hy gebruik ’n tellingtabel om die kleur van die T-hemde 
wat hy verkoop, aan te teken. Na ’n week som hy die inligting in die tellingtabel in 
’n frekwensietabel op en teken ’n staafgrafiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Vul die frekwensiekolom van die tabel in. 

 b. Voeg die waardes op die vertikale as van die  

  grafiek in. 

 c.  Voltooi die grafiek. 

 d.  Watter kleur T-hemp is die meeste verkoop? 
 

 

 

 

 

e. Wat sê die modale kleur vir ons oor die T-hemde wat Bulani verkoop? Wat sê 

 die modale kleur nie vir ons oor die T-hemde wat Bulani verkoop nie? 

 

2. Bepaal die modale kategorie of waarde van die volgende datastelle. 

 a. vis; kat; kat; hond; kat; vis; hond; kat; hamster; kat; hond 

 b. 7;  2;  6;  4;  2;  1;  6;  3;  2;  7;  3 

 c. geel; rooi; rooi; rooi; blou; groen; geel; pink; geel 

 d. C;  A;  B;  A;  D;  E;  E;  C;  D;  B 

 

 

Op hierdie bladsy lees en vertolk kinders data wat in ’n staafgrafiek voorgestel word en bepaal die modus 
daarvan. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Bulani gebruik telmerkies om elke T-hemp wat hy verkoop, aan te teken. Vra die kinders waarom hulle 
dink Bulani sal wil aanteken watter kleur T-hemde hy verkoop. Wanneer hy sy volgende bestelling T-
hemde beplan, kan dit hom help om te weet watter kleure T-hemde hy verkoop het. Die frekwensie is ’n 
makliker manier om data te lees as ’n klomp telmerkies, en die grafiek help ons om hierdie opsomming 
makliker te sien. Die modus vervang al die data wat Bulani versamel het met ’n enkele kategorie wat die 
data voorstel. 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b. 
c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d. Swart 

 e. Die modale kleur sê vir ons watter kleur die gewildste is. Dit sê nie vir ons hoeveel T-hemde (van 
enige kleur) verkoop is nie. Dit sê nie vir ons hoeveel T-hemde altesaam verkoop is nie. Dit sê nie 
vir ons of enige ander kleur T-hemde verkoop is nie of, indien wel, hoe gewild dit was nie. 

2. a. kat 

 b. 2 

 c. Geel en rooi 

 d. Geen modus nie 

G
et

al
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-h
em

de
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Die kategorie of waarde wat die meeste in ’n datastel voorkom, word die modus 
of modale kategorie of waarde genoem. Die modus word ’n opsommende 
statistiek genoem omdat dit ’n enkele kategorie of getal is wat gebruik word om ’n 
versameling kategorieë of getalle op te som.  

Dit is moontlik vir data om geen modus te hê nie. Dit is ook moontlik vir data om 
twee of meer modale waardes te hê. 

Kleur van T-hemde    Telling               Frekwensie 

Swart 

Geel 

Rooi 

Groen 

Wit  

Oranje 

Blou 
Kleur van T-hemde    Telling               Frekwensie 

Swart 

Geel 

Rooi 

Groen 

Wit  

Oranje 

Blou 

15 

6 

5 

5 

8 

1 

9 
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1. Voltooi. 

 a. 
1

2
 m  = ________cm f. 

1

2
 km  = ________m 

 b. 
1

4
 m  = ________cm g. 

1

4
 km  = ________m 

 c. 
1

5
 m  = ________cm h. 

1

5
 km  = ________m 

 d. 
1

10
 m  = ________cm i. 

1

10
 km  = ________m 

 e. 
3

10
 m  = ________cm j. 

3

10
 km = ________m 

2. Skryf die ontbrekende waardes neer. 

 a. 0,3 km = 
3

10
 km = 300 m 

 b. 0,6 km = ________km = ________m 

 c. ________km = 
8

10
 km = ________m 

 d. ________km = 1
4

10
 km = ________m 

 e. ________km = ________km = 4 100 m 

3. Rangskik hierdie reghoeke van die kleinste tot die grootste. Verduidelik hoe jy dit 
doen. 

 

Op hierdie bladsye los kinders probleme op wat herleiding tussen eenhede behels en ondersoek 
oppervlakte ten einde begrip van vierkante eenhede te ontwikkel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Die fokus van hierdie bladsy is in vraag 3. Daar word aanbeveel dat genoeg tyd beskikbaar gestel word om 
dit in die klas te bespreek voordat kinders met vraag 4 op bladsy 16 voortgaan. Vraag 1 en 2 kan 
onafhanklik gedoen word. 

Dit is noodsaaklik dat kinders ’n sinvolle bespreking voer oor wat met die grootte van die reghoeke bedoel 
word en wat hulle as die “grootste” en “kleinste” reghoek sien. Lei ’n bespreking oor hoe grootte (soos die 
kinders dit verstaan) vergelyk kan word. Grootte kan bepaal word in terme van lengte (omtrek) of in 
terme van hoeveel ruimte (oppervlak) dit in beslag neem. Lei die bespreking sodat die hoeveelheid van 
die bladsy of oppervlakte wat elke reghoek bedek, vergelyk word. Vra kinders vir voorstelle vir hoe hulle 
kan bepaal watter reghoek die grootste oppervlakte het. 

Dit kan maklik wees om die grootste en kleinste reghoeke te vergelyk. Reghoek D lyk byvoorbeeld duidelik 
die grootste. Dit is egter moeiliker om oppervlakte wat nie baie verskillend is nie te vergelyk. In vraag 3 
het twee van die reghoeke dieselfde oppervlakte en die ander twee is verskillend. Omdat dit moeilik is, 
het ons ’n metode nodig om oppervlakte te bepaal. In vraag 4 gebruik ons vierkante as ’n metode om 
oppervlakte te bepaal en te vergelyk. 

Kinders moet oplet dat reghoeke met dieselfde oppervlakte nie noodwendig dieselfde omtrek het nie. 
Reghoeke A en C se oppervlakte is die kleinste, maar reghoek A het ook die grootste omtrek. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. �
�
 m � 50 cm f. �

�
 km � 500 m 

 b. �
�
 m � 25 cm g. �

�
 km � 250 m 

 c. �
�
 m � 20 cm h. �

�
 km � 200 m 

 d. �
��

 m � 10 cm i. �
��

 km � 100 m 

 e. �
��

 m � 30 cm j. �
��
	km � 300 m 

2. b. 0,6 km � �
��

 km � 600 m 

 c. 0,8 km � �
��

 km � 800 m 

 d. 1,4 km � 1 �
��

 km � 1	400 m 

 e. 4,1 km � 4 �
��

 km � 4	100 m 

 

Bladsye 15 & 16 1 m = 100 cm 

1 km = 1 000 m 

  

A B 

C D 
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 4. a. A � 8 vierkante eenhede   C � 8 vierkante eenhede 

B � 12 vierkante eenhede   D � 20 vierkante eenhede 

 b. A � 18 eenhede    C � 12 eenhede 

B � 14 eenhede    D � 18 eenhede 

5. a. Oppervlakte � 7 vierkante eenhede; omtrek � 16 eenhede 

 b. Oppervlakte � 9 vierkante eenhede; omtrek � 18 eenhede 
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Gebruik die GeoGenius-Konstruksiestel om te ondersoek hoeveel  

gelyksydige (turkoois) driehoeke jy kan gebruik om  te maak. 
 
1. Wat is die kleinste getal gelyksydige driehoeke wat jy aanmekaar moet voeg om 

veelvlak te maak? 
 

2. Kan jy 5 gelyksydige driehoeke aan mekaar voeg om  te maak? Beskryf 
wat gebeur wanneer jy dit doen. 

 

 

3. Kan jy 6 gelyksydige driehoeke aan mekaar 

voeg om  te maak? Beskryf wat 

gebeur wanneer jy dit doen. 

 

 

4. Sit hierdie ondersoek voort deur af te merk of 

die gegewe getal gelyksydige driehoeke 

gebruik kan word om  te maak. 

 
5. Voordat jy met die konstruksie begin, dink jy 

jy kan deur 25 gelyksydige 

driehoeke aan mekaar te voeg? Verduidelik 

waarom jy so sê. Maak dan die veelvlak om te 

toets of jy reg is. 

 
 
 
6. Voordat jy met die konstruksie begin, dink jy 

jy kan deur 30 gelyksydige 

driehoeke aan mekaar te voeg? Verduidelik 

waarom jy so sê. Maak dan die veelvlak om te 

toets of jy reg is. 

 
 
 
7. Wat is die grootste hoeveelheid gelyksydige 

 

te maak? Wees gereed om jou antwoord te 

bespreek. 

 
 
 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders driedimensionele voorwerpe volgens die getal en vorm 

van die vlakke. 

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel 

Hierdie ondersoek verskaf geleentheid vir kinders om bewus te begin te raak van die meetkundige 

eienskappe van veelvlakke. Hulle let dalk nog nie hierdie eienskappe op nie, maar die doel is om hulle spel 

sodanig te fokus dat hulle gereed raak om hierdie eienskappe te beskryf. 

Moedig kinders aan om hierdie ondersoek stelselmatig uit te voer. Hulle moet met ’n viervlak (4 

gelyksydige driehoeke) begin, die rande een op ’n slag losmaak en probeer om verdere gelyksydige 

driehoeke in die veelvlak te pas totdat hulle hul ’n volgende veelvlak kry. Hulle moet op hierdie manier 

voortgaan. Dit sal hulle in staat stel om te verduidelik watter patroon duidelik word. Die idee is nie dat 

hulle ’n veelvlak met 4 gelyksydige driehoeke en dan ’n nuwe een met 5 gelyksydige driehoeke en dan nog 

’n nuwe een met 6 gelyksydige driehoeke moet maak nie.  

Antwoorde en bespreking 

Kinders moet oplet dat die veelvlak met die minste gelyksydige vlakke vier vlakke het. 

Uit die tabel behoort hulle ook te besef dat dit moontlik is om ’n veelvlak met enige ewe getal (≥ 4) 

driehoekige vlakke te maak, maar dit is onmoontlik om ’n veelvlak met ’n onewe getal vlakke te maak.  

As kinders nadink oor hoe hulle ’n bestaande veelvlak neem en dit aanpas om ’n nuwe veelvlak te maak, 

sal hulle moontlik kan verduidelik waarom dit nie moontlik is om ’n veelvlak met ’n onewe getal 

driehoekige vlakke te maak nie.  

Om meer driehoeke by ’n bestaande veelvlak te voeg, moet minstens twee rande van die veelvlak 

losgemaak word. Dit laat twee sye van twee driehoeke oop. Wanneer een nuwe driehoek bygevoeg word, 

word twee van sy sye geheg aan twee van die oop driehoeke om twee nuwe rande van die veelvlak te 

vorm. Een sy van die nuwe driehoek is egter nog oop en twee sye van die oorspronklike driehoeke is oop. 

Nog ’n driehoek moet aan die drie oop sye geheg word. ’n Nuwe veelvlak kan dus slegs gemaak word 

wanneer ten minste twee nuwe gelyksydige driehoeke bygevoeg word.  

Interessantheidshalwe, ’n konvekse veelvlak gemaak van 20 gelyksydige  

driehoeke met 5 gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt word ’n  

twintigvalk (ikosaëder) genoem en is een van die vyf Platoniese  

vaste vorms. 

Kinders kan ondersoek of daar ’n beperking is op hoeveel (ewe) getal 

driehoeke hulle kan gebruik om ’n veelvlak te maak. Daar is nie ’n beperking nie, 

en die kernles is die feit dat jy twee rande moet oopmaak en dan twee driehoeke  

moet byvoeg om die oop ruimte vol te maak. As jy net een driehoek byvoeg, sal drie sye oop wees. 

Hierdie reël geld vir veelvlakke wat met gelyksydige driehoeke gemaak word. Dit is nie dieselfde vir 

veelhoeke en die veelvlakke wat daarmee gebou kan word nie. Ons mag dit wel in Graad 6 verder 

ondersoek. 
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Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen minute en uur 

behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. 23 dae 

2. a. 9 uur en 30 minute 

 b. 570 minute 

3. Analoogtyd 24 uur-tyd 

Kwart voor 7 nm 18:45 

Kwart oor 8 nm 20:15 

Kwart voor 10 nm 21:45 

Kwart oor 11 nm 23:15 

Kwart voor 1 vm 00:45  

Kwart oor 2 vm 02:15 

Kwart oor 5 vm 05:15 

   

4. Nee. 1,5 uur is 1 en ’n half uur. ’n Halfuur is die helfte van 60 minute, wat 30 minute is. 1,5 uur 

is dus 1 uur en 30 minute. 

5. 95 minute 
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1. a. Trek die geostroke agterin die boek op dun karton af en knip dit uit. 

 b. Maak ’n gaatjie op die punt van elke strook, 
  waar dit aangedui word. 

 c. Sit hierdie twee punte bo-op mekaar en gebruik 
  ’n papierklem om dit aanmekaar te sit. 

2. Sit die twee geostroke bo-op mekaar. Draai die 
 een strook stadig weg van die ander een. 
 

 

 

 

 

3. Maak jou geostroke een kwart van ’n volle draai oop. Maak ’n skets om te wys hoe 
die hoek tussen die bene lyk. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bestudeer die stukke van jou Tangram en die stukke van jou Van Hiele-mosaïek. 
Watter van hierdie stukke het regte hoeke? Merk die regte hoeke op die stukke in 
die diagram. 

 

 

Op hierdie bladsy herken en benoem kinders regte hoeke sodat hulle tweedimensionele vorms kan 
ondersoek en dit volgens hul hoekgrootte kan vergelyk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Die begrip hoek en die terminologie wat daarmee verband hou, is sosiale kennis en moet dus aan die 
kinders onderrig word. 

Demonstreer dit op ’n groot stel geostroke. Wys vir die kinders ’n kwart draai en ’n halwe draai. Gee vir 
hulle voorbeelde en vra of die hoeke groter as ’n regte hoek of kleiner as ’n regte hoek is. Vra kinders om 
regte hoeke in die klaskamer te identifiseer, byvoorbeeld die hoek van hul boek, die hoek van die venster 
en deur. 

Hulpmiddels nodig: 

Karton, ’n skêr en ’n papierklem 

Antwoorde en bespreking 

3.  

 

 

 

4.   
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Die hoeveelheid draai tussen die twee bene van die 
geostrook word die hoek tussen die stroke genoem. 

Wanneer jy die bene van jou geostrook draai, 
maak jy die hoek tussen die bene groter. 

’n Hoek wat gelyk aan ’n kwart van ’n volle draai is, word ’n regte hoek genoem. 

hoek 

Tangram Van Hiele- mosaïek 
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1. Skat die gewig van die voorwerpe sonder om ’n skaal te gebruik.  

2. Gebruik ’n gepaste skaal om die werklike gewig van elke voorwerp in die tabel te 
bepaal. Skryf elke voorwerp se gewig neer en ook die soort skaal wat gebruik is 
(badkamerskaal of kombuisskaal). 

 

 

 

 

 

3. Voltooi.  

 a. 3 kg = ______ g d. ______ kg = 125 g 

 b. 
1

2
 kg = ______ g e. ______ kg = 750 g 

 c. 
1

4
 kg = ______ g f. 15 

3

4
 kg =______ g 

4. ’n Ongelaaide vragmotor weeg 2,1 ton. Wanneer sakke sand op die vragmotor 
gelaai word, weeg dit 4,5 ton. As een sak sand 120 kg weeg, hoeveel sakke sand is 
daar op die vragmotor gelaai? 

 

 

Op hierdie bladsy skat kinders die gewig (massa) van driedimensionele voorwerpe en toets hul skattings 
met behulp van ’n badkamerskaal en ’n kombuisskaal. 

Hulpmiddels nodig: 

Badkamerskaal en kombuisskaal 

Answers and discussion 

3. a. 3 kg � 3	000 g d. �
�
 kg � 125 g 

 b. �
�
 kg � 500 g e. �

�
 kg � 750 g 

 c. �
�
 kg � 250 g f. 15 �

�
 kg � 15	750 g 

4. 20 sakke sand 
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1 kg = 1 000 g 

  

1 000 kg = 1 ton 

  

         Voorwerp                   Geskatte gewig      Werklike gewig         Soort skaal  
                                                                                                            gebruik  

’n Elektroniese tablet 

Jou maat 

’n Potlood  

Jou skoolsak 

’n Blikkie koeldrank 

’n Moderne skaal lyk baie anders as ’n tradisionele weegskaal. Die 
voorwerp wat geweeg word, druk af op ’n platform wat aan ’n veer 
gekoppel is. Die veer is gekoppel aan ’n wyser wat beweeg om die 
gewig van die voorwerp aan te dui. Hoe meer die platform afgedruk 
word, hoe verder na regs beweeg die wyser. 

Digitale skale herlei die krag van die voorwerp wat geweeg word na 
’n elektriese sein. 
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1. Brei elke patroon uit. Verduidelik elke keer wat jy doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat is dieselfde en wat is verskillend aan die patrone in vraag 1? 
 
 
 
 
3. Waar pas hierdie legkaartstukke in hierdie prent? Skryf die nommer van elke 

legkaartstuk op die plek waar dit moet kom. Verduidelik hoe die stuk gedraai moet 
word om op daardie plek in te pas. 

 

 

Op hierdie bladsy herken en beskryf kinders rotasies met behulp van meetkundige figure en 
legkaartstukke. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Onderwysers moet oplet hoe kinders die patrone voltooi. Moedig bespreking aan oor hoe hulle dit doen. 
Kinders is dalk nog nie gereed om ’n rotasie te visualiseer nie. Help hulle deur te vra dat hulle die eerste 
figuur in die patroon aftrek. Vra hulle dan wat hulle moet doen om die prent oor die tweede figuur te kan 
pas. Wanneer kinders gereed is om ’n rotasie te beskryf, kan jy hulle vra hoeveel hulle die figuur roteer 
(draai). In hierdie stadium kan kinders van kwart of halwe rotasies praat. Hulle sal moontlik die rigting as 
vorentoe of agtertoe beskryf. Kinders kan nou die terme regsom (kloksgewys) en linksom 
(antikloksgewys) geleer word. Daar behoort nie van hulle verwag te word om te verduidelik om watter 
punt (die rotasiemiddelpunt) hulle die figuur roteer nie. 

Hierdie patrone word deur ’n kombinasie van ’n rotasie (om ’n punt) en ’n translasie gemaak. Ons wil hê 
die kinders se bespreking moet meer op die rotasie-aspek as op die translasie fokus, byvoorbeeld: elke 
element in die patroon word gemaak deur die vorige element een kwart van ’n draai te roteer (draai). 

In die tweede vraag word daar van kinders vereis om die stukke van die legkaart in hul koppe te 
manipuleer. Vir party kinders mag dit nodig wees om die stukke af te trek en uit te knip. Die stukke is 
doelbewus groter as die stukke in die legkaart geteken om kinders aan te moedig om te begin dink oor 
wat hulle doen. 

Hulpmiddels nodig: 

Aftrekpapier en ’n skêr. 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  
 
 
 
 
Die vorm word ’n halwe draai geroteer. 

 b.  
 
 
 
 
Die vorm word ’n kwart draai in ’n regsom rigting geroteer. 

 c.  
 
 
 
 
Die vorm word ’n kwart draai in ’n linksom rigting geroteer. 
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 2. Die grootte en die vorm van die figuur verander nie. Dit is altyd ’n lyn met ’n driehoek op 

een punt. Die oriëntasie van die figuur verander wel. Soms is die driehoek regs van die 
lyn, soms links van die lyn, soms bokant die lyn en soms onder die lyn. 

3.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
A - Die stukkie word ’n kwart draai in ’n linksom rigting geroteer. 

B - Die stukkie word ’n halwe draai geroteer. 

C - Die stukkie word ’n kwart draai in ’n regsom rigting geroteer. 

D - Die stukkie word ’n kwart draai in ’n linksom rigting geroteer. 

E - Die stukkie word ’n halwe draai geroteer. 

F - Die stukkie word ’n kwart draai in ’n regsom rigting geroteer. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

D E 

F A 

F 
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1. Maak ’n termometer. 

 Boor of pons ’n gaatjie omtrent die wydte van ’n strooitjie in die deksel van 
 glasbottel of fles. 
 Druk die punt van ’n strooitjie in die gaatjie in en verseël die gaatjie aan albei  

 kante van die deksel met wondergom.  
 Maak jou bottel heeltemal vol gekleurde yswater – so vol soos jy kan sonder dat   
 dit oorloop. 
 Sit die deksel styf op die bottel. 

2. Kalibreer jou termometer. 

 Wanneer jy die deksel op die bottel sit, moet ’n 
 bietjie water bokant die deksel in die strooitjie  
 sigbaar wees. Gebruik ’n permanente merkpen  
 om hierdie punt op die strooitjie te merk. Benoem  
 dit 0. 
 Maak die opwasbak in jul kombuis half vol warm 

  water (so warm as wat jy dit kan maak). Sit jou  
 termometer in die opwasbak. Jy behoort te sien  
 dat die water in die strooitjie begin styg. 
 Los die termometer vir omtrent 20 minute in die  

 opwasbak. Probeer om die water in die opwasbak  
 so warm as moontlik te hou deur elke paar minute  

 water te laat uitloop en warm water te laat intap. 
 Na 20 minute merk jy die punt op die strooitjie tot  
 waar die water gestyg het. Benoem dit 10.  
 Verwyder die termometer uit die opwasbak. Verdeel die lengte van die  
 strooitjie versigtig in tien gelyke dele van 0 tot 10 (jy sal nege merke moet  
 maak). Benoem die merke van 1 tot 9. 

3. Verduidelik waarom die water in die strooitjie styg wanneer die water in die bottel 
warm word. Jy sal dalk ’n volwassene se hulp moet vra of die antwoord op die 
internet of in ’n biblioteek moet soek. 

 
 
 
 
4. Sit jou termometer op ’n oop plek waar dit vir 10 dae nie beweeg sal word nie. Kyk 

elke dag op dieselfde tyd wat die temperatuur op jou termometer is en teken dit in 
die tabel op die volgende bladsy aan. 

 

 

Op hierdie bladsye maak kinders ’n termometer, meet temperatuur en gebruik ’n skaal van 0 tot 10 om 
temperatuur aan te teken. Kinders versamel dan data en bied die versamelde data in ’n staafgrafiek aan 
ten einde dit te vertolk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite nb 

Hierdie aktiwiteit help kinders om te verstaan hoe ’n boltermometer werk. Die boltermometer is die 
gewone glastermometer wat ’n soort vloeistof bevat, gewoonlik kwik. Boltermometers werk op die 
eenvoudige beginsel dat ’n vloeistof se volume relatief tot die temperatuur daarvan verander. Vloeistof 
neem minder ruimte in beslag wanneer dit koud is en dit neem meer ruimte in beslag wanneer dit warm 
is. Alle boltermometers het ’n redelik groot bol en ’n smal buis waarin die verandering in volume sigbaar 
is. 
Die termometer wat die kinders maak, sal beperkinge hê. Hierdie beperkinge dien as ’n uitstekende 
besprekingspunt wanneer daar besin word oor die data wat hulle versamel. Die beperkinge wat hierdie 
termometer het, sluit in: 

 Die skaal wat gebruik word, sal nie ’n standaardskaal wees nie as gevolg van wisselende 
watertemperatuur en onakkuraathede. 

 Omdat die vloeistof in die termometer water is, kan dit nie temperatuur onder 0� meet nie (die 
water sal vries). Dit kan ook nie temperatuur bo 100� meet nie (die water sal kook). 

 Omdat die "bol" (die bottel) so groot is, sal die termometer lank neem om dieselfde temperatuur 
as die voorwerp wat dit meet, te bereik – dalk tot ’n uur. 

 Omdat die bokant van die buis oop is, kan die water verdamp en kan stof en vuilighede daarin  
beland. 

Bestee tyd daaraan om te bespreek watter meeteenheid in hierdie aktiwiteit gebruik word. Kinders 
meet temperatuur op ’n skaal van 0 eenhede (koud) tot 10 eenhede (warm). Dit sal nie so akkuraat 
wees soos om grade Celsius (of grade Fahrenheit) te gebruik nie, maar dit is interessant dat dit presies 
is hoe grade Celsius ontwikkel is. Anders Celsius het in 1742 self besluit dat die vries- en kookpunt van 
water deur 100 grade geskei moet word, en hy het gesê die vriespunt van water is 100 grade. (Sy 
skaal is later omgekeer sodat die kookpunt van water 100 grade geword het en die vriespunt 0 grade 
geword het). 

Kinders moet geleentheid kry om hul grafieke vir die klas te wys en dit kortliks te verduidelik, 
byvoorbeeld: “Ek het gevind dat ek elke dag ’n temperatuur van 5 eenhede gehad het” of “Ek het gevind 
die temperatuur was tussen 2 eenhede en 6 eenhede, maar dit was 4 eenhede op meeste dae.” Dit is 
onwaarskynlik dat al die kinders dieselfde resultate sal kry. Bekyk sommige van die redes waarom die 
grafieke verskillend is. Dit kan byvoorbeeld wees omdat party van die termometers in die son of ander in 
die skaduwee was en dit kan wees omdat die kinders ’n verskillende skaal gebruik het (afhangend van die 
temperatuur van die koue en warm water toe die skaal gekalibreer is). 

Hulpmiddels nodig: 

’n Glasbottel of fles (nie plastiek nie) met ’n waterdigte deksel (’n skroefdeksel wat van metaal of plastiek 
gemaak is), ’n boor of hamer en ’n groot spyker, wondergom, ’n strooitjie, voedselkleursel en ’n 
permanente merkpen. 
Antwoorde en bespreking 
3. Boltermometers werk op die beginsel dat ’n vloeistof se volume relatief tot die temperatuur 

daarvan verander. Vloeistof neem minder ruimte in beslag wanneer dit koud is en dit neem meer 
ruimte in beslag wanneer dit warm is. 

Bladsye 22 & 23 
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1. Voorspel watter een van hierdie veelvlakke die meeste vlakke het.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gebruik die stukke in die GeoGenius-Konstruksiestel om veelvlak A en veelvlak B te 

konstrueer. Soos wat jy die vlakke verbind, moet jy telling hou van hoeveel rekkies 

jy vir elke veelvlak gebruik.  

 

 

 

 

 

 
3. Vul die tabel in. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Was jou voorspelling in vraag 1 korrek? 

 
5. Beskryf hoe jy sal kan uitwerk hoeveel rekkies nodig is om elke veelvlak te bou 

sonder om die veelvlak te bou. Bewys jou metode deur aan te toon dat dit vir 

hierdie twee veelvlakke werk.  

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders driedimensionele voorwerpe volgens die getal en vorm 

van die vlakke. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders om te gesels oor hoeveel rekkies hulle gebruik het om veelvlak A en veelvlak B te bou en hoe 

hulle seker gemaak het dat hulle akkuraat was. Dit is nie maklik om eers ’n veelvlak te bou en dan die 

rekkies te tel nie, want wanneer jy die veelvlak draai, kan jy van die rekkies oorslaan of twee keer tel. Dit 

is waarom daar voorgestel word dat ’n tellingtabel gebruik word. Vra die kinders om te noem hoeveel 

rekkies hulle gebruik het. Laat dit lei tot ’n bespreking oor noukeurigheid en presisie tydens 

dataversameling. 

Die rand van ’n veelvlak is nog nie gedefinieer nie, maar wanneer kinders rekkies tel, word hulle daarop 

voorberei om die rande van veelvlakke te tel. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

2. Veelvlak A gebruik 48 rekkies en veelvlak B gebruik 72 rekkies. 

3. 

 

 

 

 
Getal 

driehoeke 

Getal 

vierkante 

Getal 

seshoeke 

Getal 

agthoeke 

Totale 

getal 

vlakke 

Getal 

rekkies 

Veelvlak A 8 18 - - 26 48 

Veelvlak B - 12 8 6 26 72 

  

4. Die veelvlakke het ewe veel vlakke. 

5. Jy kan die getal rekkies uitwerk deur te dink aan die getal rande (sye) wat elke vlak het.  

Byvoorbeeld, ’n driehoek het drie sye en ’n vierkant het vier sye. In veelvlak A is daar 8 

driehoeke en 18 vierkante. Dit beteken die vorms wat gebruik is, het 8 × 3 + 18 × 4 = 96 sye. 

Een rekkie word egter gebruik om twee sye te verbind; dus is die getal rekkies 96 ÷ 2 = 48. 

Vir veelvlak B kan ons dit soos volg uitwerk:  12 × 4 + 8 × 6 + 6 × 8 ÷ 2 = 144 ÷ 2 = 72. 

    

Interessantheidshalwe: Veelvlak A word ’n rombuskubusoktaëder genoem en veelvlak B word ’n stomp 

kubusoktaëder genoem. 
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A B 

Veelvlak A 

Veelvlak B 

  

Getal 
drie-

hoeke 

Getal 
vier-
kante 

Getal 
ses-

hoeke 

Getal 
agt-

hoeke 

Totale 
getal 
vlakke 

Getal 
rekkies 

Telling               

Veelvlak A 

Veelvlak B 

Getal 

rekkies 
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1. Konstrueer elke vorm op jou geobord en bereken die oppervlakte van elke vorm in 

vierkante eenhede. 

 

 

 

 

 

2. Bepaal die oppervlakte van die vorms in vierkante eenhede. Verduidelik hoe jy die 
oppervlakte van elke vorm uitgewerk het. 

 

 

 

 

 

3. Bepaal die oppervlakte van elke vorm. Verduidelik hoe jy die oppervlakte van elke 
vorm uitgewerk het. Jy kan ’n geobord gebruik om jou te help. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte ten einde ’n begrip van vierkante eenhede te ontwikkel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders hul strategieë met mekaar deel en hul antwoorde bewys.  

Kinders kan die oppervlakte bereken deur te tel hoeveel vierkante en halwe vierkante daar is waar die 
hoeklyn die vierkant sny. 

In vraag 2 d kan kinders nie vierkante of halwe vierkante tel nie. Hulle mag wel oplet dat hierdie driehoek 
die helfte van die reghoek in vraag 2 c is en dat die oppervlakte dus die helfte van 2 vierkante eenhede is. 
Kinders sal dit moet raaksien om die oppervlakte van die vorms in vraag 3 te kan uitwerk. 

Hulpmiddels nodig: 

Geoborde en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 6 vierkante eenhede b. 6 �
�
 vierkante eenhede 

 c. 4 �
�
 vierkante eenhede d. 6 vierkante eenhede 

2. a. 1 vierkante eenheid b. �
�
 vierkante eenheid 

 c. 2 vierkante eenhede d. 1 vierkante eenheid 

3. a. 4 vierkante eenhede b. 3 vierkante eenhede 

 c. 3 �
�
 vierkante eenhede d. 4 vierkante eenhede 

 e. 3 vierkante eenhede f. 10 �
�
 vierkante eenhede 

 g. 5 vierkante eenhede h. 5 vierkante eenhede 

 i. 6 vierkante eenhede j. 6 �
�
 vierkante eenhede 

 k. 4 vierkante eenhede l. 4 vierkante eenhede 
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Bestudeer die name van veelhoeke in die woordelys agterin die boek. 

Blaai na die agterkant van die boek en knip die stukke van die Van  

Hiele-mosaïek uit. Hou hierdie stukke op ’n veilige plek, want jy gaan dit weer gebruik. 

1. a. Watter van die stukke is reghoeke? 
 
 
 b. Watter van die stukke is vierkante? 
 
 
2. Op hoeveel maniere kan jy die stukke gebruik om ’n reghoek te maak? 

Maak ’n rowwe skets om jou bevindinge aan te teken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bestudeer die reghoeke wat jy in vraag 1 gemaak het. Is enige van hierdie reghoeke 

ook vierkante? Verduidelik hoe jy weet of elkeen ’n vierkant is of nie. 
 

 

Op hierdie bladsy herken en benoem kinders regte hoeke sodat hulle tweedimensionele vorms volgens 
hoekgrootte kan ondersoek en vergelyk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders moet die stukke van die Van Hiele-mosaïek in die bylae agterin die boek uitknip. Fotokopieer 
hierdie legkaart op karton, indien moontlik, knip die stukke uit en lamineer dit. Kinders sal dit verskeie 
keer moet gebruik. Gebruik ’n sterk plastieksakkie wat stewig toemaak om die stukke veilig bymekaar te 
hou. 

Herinner kinders aan wat dit beteken om stukke te verbind of 
bymekaar te sit. Stukke kan slegs bymekaargesit word deur sye 
bymekaar te pas. Figuur 1 wys sye wat pas, maar figuur 2 se sye 
pas nie. 

Moedig kinders aan om hierdie ondersoeke sistematies uit te 
voer. Met ander woorde, begin deur slegs twee stukke te 
gebruik, dan drie stukke, dan vier stukke, ens. Wanneer hulle 
met twee stukke werk, moet hulle met stuk 1 en stuk 2 begin, 
dan stuk 1 en stuk 3, dan stuk 1 en stuk 4 totdat hulle al die 
stukke saam met stuk 1 ondersoek het. Daarna toets hulle al 
die stukke saam met stuk 2, ens. 

Vra kinders om al die reghoeke wat hulle gemaak het op die wit bord aan te teken. Bespreek dan wat 
verskillend en wat dieselfde is. Party reghoeke kan met verskillende stukke gemaak word, maar is nog 
dieselfde reghoek omdat die lengte van die sye dieselfde is. Byvoorbeeld, hierdie reghoeke is dieselfde: 

 

 

 

 

Kinders kan om die buitekant van een van die reghoeke aftrek en dan toets of die ander reghoek in die 
buitelyn pas. 

Moedig kinders aan om hul strategieë te bespreek. Terwyl hulle werk, kan jy vra: “Hoe weet jy dit kan ’n 
reghoek wees?” Die kinders moet begin fokus op hoe om die regte hoeke van die stukke te gebruik of hoe 
om twee hoeke saam te sit om om ’n regte hoek te vorm. 
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 Hulpmiddels nodig: 

Van Hiele-mosaïekstukke, ’n skêr, ’n plastieksakkie wat goed kan toemaak 

Antwoorde en bespreking 

Omdat stuk 5 en 6 kongruent is, word oplossings wat stuk 5 insluit, nie as verskillend beskou van dié wat 
stuk 6 insluit nie, en andersom. 

1. a. Stuk 3 

 b. Geeneen van die stukke is vierkante nie. 

2. Party moontlike oplossings is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Van Hiele-stukke kan nie ’n vierkant vorm nie. 

Geeneen van die reghoeke het aangrensende sye wat dieselfde lengte is nie. 

 



 

             Grade 5 NS Companion (Afrikaans) 
 

27 
 

 
1. Bereken hoeveel tyd tussen die volgende tye verloop. 

 a. 10:24 en 11:00  

 b. 10:24 en 11:20  

 c. 05:00 en 14:00  

 d. 16:00:00 en 16:00:05  

 e. 16:00:00 en 16:12:18 

 f. 16:15:35 en 16:16:10  

 g. 16:50:20 en 17:10:35  

2. Dan kan vir 3 minute en 10 sekondes op sy hande staan. 
Adila kan vir 2 minute en 45 sekondes op haar hande staan. 
Hoeveel langer kan Dan op sy hande staan as wat Adila op 
haar hande kan staan? 

 
 
3. Die lengte van die 3 liedjies op ’n speellys word as 4:48, 4:32 en 3:56 gegee. Hoe 

lank is dit altesaam?  
 
 
 
4.  Voltooi. 

 a. 80 uur = _______ dae en  _______ uur 

 b. 1
1

2
 uur = _______ minute 

 c. 110 sekondes = _______minute and _______ sekondes 

 d. 5 minute = _______ sekondes 

 e. 34 dae = _______ weke en _______ dae 

 f. 420 dae = _______ jaar en _______ dae 

 g. 800 dae = _______ jaar en _______ dae 

5. Meneer Adams is in 1978 gebore. Hoe oud is hy nou? 

 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen tydeenhede behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 36 minute 

 b. 56 minute 

 c. 9 uur 

 d. 5 sekondes 

 e. 12 minute en 18 sekondes 

 f. 35 sekondes 

 g. 20 minute en 15 sekondes 

2. 25 sekondes 

3. 13 minute en 16 sekondes 

4. a. 80 uur � 3 dae en 8 uur 

 b. 1 �
�
 uur � 90 minute 

 c. 110 sekondes � 1 minuut en 50 sekondes 

 d. 5 minute � 300 sekondes 

 e. 34 dae � 4 weke en 6 dae 

 f. 420 dae � 1 jaar en 55 dae 

 g. 800 dae � 2 jaar en 70 dae 

5. In 2017 sal Mnr. Adams 39 wees. 

 In 2018 sal Mnr. Adams 40 wees. 

 In 2019 sal Mnr. Adams 41 wees. 

 In 2020 sal Mnr. Adams 42 wees. 
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1. Teken die vooraansig, die regtersyaansig (d.w.s. die aansig vanaf die regterkant) en 
die boaansig van elke struktuur. Gebruik die rooster om jou te help om die aansigte 
op skaal te teken. Die vooraansig van die eerste voorwerp is vir jou geteken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Bestudeer die aansigte van die struktuur wat Deangelo met blokkies gebou het. 

Bou Deangelo se struktuur. Maak ’n skets daarvan of neem ’n foto daarvan en plak 
dit in. 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders veranderinge in die aansig van ’n voorwerp soos vanuit verskillende 
posisies gesien. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders om die aansigte vanaf die sykant, die voorkant en die bokant van nog baie ander strukture 
soos dié in vraag 1 te teken en te bespreek. Hulle kan blokkies gebruik om hul eie strukture te maak. Dan 
kan hul maats die verskillende aansigte teken.  

Laat kinders die impak van aansigte op moontlike versteekte kubusse bespreek.  
Byvoorbeeld, die aansig vanaf die bokant van die struktuur in vraag 1 d kan een of  
meer versteekte blokkies bevat in die aansig wat gegee is. Dit word hier as blou vierkante  
aangedui. 

Hulpmiddels nodig: 

Sponskubusse of kubusse wat verbind is 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  
 

 

 

 b.  
      

 

    

 c.  
       

 

  

 d.  
 
 
 
 
 
Daar kan versteekte vierkante in hierdie struktuur wees, maar dit sal slegs in die 
boaansig sigbaar wees. 

2.  
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voor                regtersy                   bo 

voor                regtersy                 bo 

voor                regtersy                  bo 

Channay het hierdie 
struktuur met blokkies 
gebou. 

Dit word die 
regtersyaansig genoem, 
d.w.s. die aansig vanaf 
die regterkant. 

Dit word die 
vooraansig 
genoem. 

 

Dit word die 
boaansig 
genoem. 

a. 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

 

 

d. 

  

vooraansig          regtersyaansig                                    

boaansig 
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1. Kyk na stuk 5 in jou Van Hiele-mosaïekstukke. Stuk 5 word ’n  
 reghoekige driehoek genoem. 

 a. Hoeveel regte hoeke is daar in stuk 5? 

 b. Kan jy ’n driehoek teken wat twee regte hoeke het? As jy kan, teken dit hier. As  
  jy nie kan nie, verduidelik waarom nie. 

 

 c. Gebruik drie stukke en konstrueer ’n driehoek wat soos stuk 5 lyk, maar groter 
  is. Maak ’n skets van jou konstruksie. 

 

 d. Gebruik vier stukke en konstrueer ’n driehoek wat soos stuk 5 lyk, maar groter  
  is. Kan jy dit op meer as een manier doen? Maak ’n skets van jou konstruksie. 

 

2. Gebruik ’n geobord en rekkies. Ondersoek hoeveel verskillende 
reghoekige driehoeke jy op ’n 4 × 4-geobord kan maak. Teken jou 
bevindinge aan en verduidelik hoe jy besluit het dat die driehoeke 
verskillend is. 

 

Op hierdie bladsy herken en benoem kinders regte hoeke sodat hulle tweedimensionele vorms volgens 
die hoekgrootte daarvan kan ondersoek en vergelyk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders het nog nie geleer dat die som van die hoeke van ’n driehoek 180° is nie. Dit kom veel later. Nadat 
hulle probeer het om ’n veelhoek met twee regte hoeke en drie sye te teken, behoort hulle te kan 
verduidelik dat ’n driehoek nie meer as een regte hoek kan hê nie.  

Bespreek wat dit beteken dat reghoekige driehoeke dieselfde en verskillend kan wees. In hierdie stadium 
hoef kinders nie eweredigheid van sye of gelykvormigheid te bespreek nie. Dit is voldoende as hulle sê: 
“Dit lyk soos ..., maar is groter.” 

Kinders moet verstaan dat driehoeke wat gereflekteer of geroteer is, steeds dieselfde is. Byvoorbeeld, 
hierdie vier driehoeke is almal dieselfde. 

Hulpmiddels nodig: 

Van Hiele-mosaïekstukke, geobord en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Een 

 b. Dit is nie moontlik nie. Die sye van die twee hoeke sal ewewydig wees; dus sal dit 
nooit ontmoet om die vorm toe te maak nie. Jy sal ’n vierde sy nodig hê, en dan sal 
die vorm nie ’n driehoek wees nie. 

 

 

 c.   

 

 

 d.  

 

 

 

2.  
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In hierdie aktiwiteit gaan jy ondersoek hoe die Graad 5-kinders by jou skool hul tyd 

deurbring. 

1. 

doen   

 a. Vul self Rosanne se vraelys in. 

 b. Sluit Rosanne se vraelys al die aktiwiteite 

   

 c. Bespreek Rosanne se vraelys met jou klas. 

   

  kan gebruik om die volgende vraag te  

   

   

  Skryf die vraelys in die ruimte hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Werk uit wat die beste manier is om hierdie inligting te versamel sodat dit die Graad 

5-kinders by jou skool akkuraat voorstel. Om dit te doen, moet jy oor die volgende 

vrae nadink en dit beantwoord: 

 a. Hoe gaan jy die inligting versamel? 

 b. Wie gaan jy vra? 

 c. Hoeveel mense gaan jy vra? 

 

 

Op hierdie bladsye stel kinders eenvoudige vrae oor hul skool- en gesinsomgewing en identifiseer gepaste 

databronne. Hulle stel eenvoudige vraelyste op en gebruik dit ten einde data te versamel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders moet voldoende tyd gegee word om elke vraag in Rosanne se vraelys te bespreek en daaroor na 

te dink. Die sterk punt van Rosanne se vraelys is dat dit kort en eenvoudig is en maklik is om te 

beantwoord. Die swak punt is dat dit nie genoeg aktiwiteite insluit nie. Vra kinders in die klas om ’n lys te 

maak van al die aktiwiteite waaraan hulle gedurende die week deelneem. Bespreek dan hoe hierdie 

aktiwiteite in ’n vraelys ingesluit kan word. Kinders kan byvoorbeeld “Neem jy aan sport deel” sê in plaas 

van om al die verskillende sportsoorte te noem. Die vraelys moet ook insluit hoeveel tyd aan eet bestee 

word. Kinders kan ongewone aktiwiteite onder “Ander” insluit. Hulle moet ook dink aan aktiwiteite wat ’n 

deel van ’n uur in beslag neem. Daar word aanbeveel dat dit tot die naaste halfuur afgerond word. 

Natuurlik moet dit ook duidelik wees dat geen vraelys ooit al die moontlike aktiwiteite wat kinders in ’n 

week doen, kan insluit nie. Kinders moet hulle ook nie daaraan steur as elke respondent se tye nie 

altesaam 24 uur per dag is nie. Dit sal natuurlik gebeur omdat tye afgerond word en omdat nie alle 

aktiwiteite in die vraelys ingesluit sal wees nie. 

Kinders sal in Graad 6 en later na populasie, steekproewe en ewekansige steekproewe kyk. In hierdie 

stadium is dit genoeg dat kinders herken dat hulle nie inligting van elke Graad 5-kind by hul skool hoef te 

versamel nie, maar dat hulle ook nie net hul maats kan vra nie. As slegs maats met gemeenskaplike 

belangstellings gevra word, sal dit nie verteenwoordigend van al die Graad 5’s by die skool wees nie. 

Kinders moet eerder al die Graad 5’s se name in ’n hoed sit en 20 name ewekansig trek. Dit kan ook vir 

verskillende groepe interessant wees om onderhoude te voer met ander groepe van 20 kinders om te sien 

hoe eenders en hoe verskillend die resultate van die opname is. 

Kinders moet al die antwoorde wat gegee word, aanteken. Dit sal nuttig wees om ’n lys of tabel te 

gebruik, byvoorbeeld: 

 Kinders se antwoorde (uur) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

By die skool 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Kyk TV 0 1
1

2
  3 2 1 1 2 1

2
  0 2 

Slaap  7
1

2
  9 7 9 9 10 8 7

1

2
  8

1

2
  8

1

2
  

ens.           

Om die inligting op te som, kan kinders bepaal wat die modale tyd is wat aan elke aktiwiteit bestee word. 
Kinders is nog nie aan die mediaan of die gemiddelde bekendgestel nie, maar party kinders sal dalk reeds 
in hierdie stadium gemiddelde tye uitwerk. As hulle voorstel dat hulle wel die gemiddelde of mediaan 
gebruik om inligting op te som, mag hulle dit doen mits hulle dit reg doen. 

Bespreek die kinders se bevindinge. Byvoorbeeld, die tipiese Graad 5-kind slaap 9 uur per nag, of die 
tipiese Graad 5-kind bestee ’n halfuur per dag aan sport. 

Hierdie bespreking moet daartoe lei dat verdere vrae gestel word. Byvoorbeeld, watter TV-programme 
geniet Graad 5’s die meeste? Of, lees Graad 5-kinders gedurende naweke minder as gedurende die week? 

Hulpmiddels nodig: 

Maak vir elke kind of groep kinders omtrent 20 afskrifte van die gemeenskaplike vraelys. 

 

Bladsye 30 & 31 
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1. Rangskik hierdie vorms van die een met die kortste omtrek tot die een met die 
langste omtrek. Verduidelik hoe jy dit doen.  

 

 

 

 

2. Omheinings word rondom erwe grond opgerig. Die diagramme wys die afmetings 
van ’n paar erwe. Bepaal die lengte van die omheining wat vir elke erf nodig is. 

       a.                                                    b. 

 

 

  

 

 c.            d. 

  

 

 

 

 e.   f.     

 

 

 

 

3. Reghoeke met sye van 3 cm en 1 cm is gebruik om  

hierdie figuur te maak. Bepaal die afstand rondom  

die buitekant van die figuur. 

 

 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat omtrek behels. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

’n Algemene fout wat kinders begaan wanneer hulle omtrek op roosterpapier bereken, is dat hulle die 
hoeklyne van die vierkante as dieselfde lengte as die sye van die vierkante beskou en dus dink dit is 
dieselfde eenheid. Die doel van die eerste vraag is om ’n bespreking aan te moedig sodat kinders 
redeneer waarom dit nie die geval is nie. 

Ten einde die vorms in vraag 1 volgens omtrek te rangskik, het kinders ’n strategie nodig om die kwessie 
van verskillende meeteenhede te hanteer. Hulle moet die omtrek in terme van twee meeteenhede 
beskryf. Byvoorbeeld, vorm B is 4 sy-eenhede en 4 hoeklyneenhede en vorm C en D is elkeen 6 sy-
eenhede en 4 hoeklyneenhede. Gee kinders tyd om hul ordening te motiveer, veral in die geval van vorms 
A, C en D. Vorms C en D is dieselfde lengte, maar hoe weet ons dat 8 sy-eenhede korter as 6 sy-eenhede 
en 4 hoeklyneenhede is? Ons vergelyk bloot 2 sy-eenhede en 4 hoeklyneenhede. 

Die bespreking is belangriker as ’n korrekte antwoord vir hierdie vraag. 

Antwoorde en bespreking 

1. A (8 sy-eenhede), B (4 sy-eenhede en 4 hoeklyneenhede) en C en D (6 sy-eenhede en 4 
hoeklyneenhede). 
 

2. a. 189 m 

 b. 164 m 

 c. 152 m 

 d. 131 m 

 e. 163 m 

 f. 191 m 

3. 26 cm 
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    31m                                       21m                       32m                                32m 

71m                                          

66m                                                                  50m 

44m                                                               45m 

32m                                                               31m 
22m 

22m 

22m 

55m 

      55m 

28m 

25m 
8m 

49m 

31m 
29m 

33m 

49m 

50m                                                                    

47m                      

s    A                B                C                  D  
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1. Hier regs is ’n driehoekige prisma.  

 a. Gebruik die stukke van die GeoGenius-Konstruksiestel om  

  hierdie prisma te maak. 

 b. Ondersoek hoeveel verskillende nette jy van die driehoekige  

  prisma kan maak. Hou rekord deur sketse van die nette te maak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Watter van hierdie blokke, A, B of C, is nie van die net gemaak nie? Bewys jou  

 antwoord. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders nette van prismas. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Konstruksiestel 
 
Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders sal moontlik ’n demonstrasie nodig hê om hulle te herinner hoe ’n veelvlak oopgevou kan word 
om ’n net te vorm. 
Jy kan ’n voorbeeld voorberei deur ’n viervlak met die GeoGenius-stukke te maak. Verwyder die rekkies 
een op ’n slag totdat die viervlak op ’n plat oppervlak platgemaak kan word. Trek met ’n potlood al om die 
buitekant van die viervlak se net af. 
 
Wanneer kinders die nette van ’n driehoekige prisma ondersoek, sal hulle moontlik herinner moet word 
dat wanneer ’n vorm geroteer word, dit nog steeds dieselfde vorm is. Byvoorbeeld, die volgende sketse is 
van dieselfde net. 

 

 

 

Antwoorde en bespreking 

1. b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. C, want die net lewer ’n kubus met groen en blou vlakke wat teenoor mekaar is, nie langs mekaar 
nie. 
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’n Net is ’n rangskikking van veelhoeke wat by die rande verbind is en gevou kan 

word om ’n voorwerp (veelvlak) te vorm. 

A.  C.  

B.  
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Op hierdie bladsy ondersoek kinders volume deur voorwerpe te pak ten einde ’n begrip van kubieke 

eenhede te kry. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit mag vir kinders moeilik wees om te visualiseer hoe 

bokse lyk wat van hierdie reghoeke gemaak is. Hulle moet 

’n paar van elke reghoek uitknip en die sye met kleeflint 

aan mekaar plak. Dit hoef nie netjies of stewig te wees 

nie; kinders moet net kan sien dat die rande bymekaar 

kom. Elke kind sal nie meer as 10 van elke reghoek nodig 

hê nie. Maak seker hulle die ooreenkomste en verskille 

tussen verskillende bokse verstaan. ’n Boks wat geroteer 

(gedraai) word, is nog dieselfde boks al lyk die net 

verskillend. Byvoorbeeld, hierdie twee bokse is nie 

verskillend nie. Albei het afmetings van 3 by 3 by 5. 

 

 

 

 

 

 

Kinders moet verslag doen van hul bevindinge in vraag 1 voordat hulle met vraag 2 aangaan, want hulle 
moet saamstem oor die vier bokse wat Kelsea kan maak. Maak seker dat hulle nie hul bokse heeltemal 
toeplak nie, want hulle sal dit later moet volmaak. Gee kinders geleentheid om te bespreek hoe hulle kan 
toets watter boks die meeste blinkertjies kan hou. Dit kan gedoen word deur die bokse vol droë rys, sand 
of kubusse te maak. 
In Graad 4 het kinders houtkubusse van verskillende groottes gebruik om die volume van bokse te 

vergelyk. In hierdie aktiwiteit stel ons voor dat kubusse van 1 cm by 1 cm by 1 cm gebruik word. 

Hulpmiddels nodig: 

Karton, ’n skêr, gom, kleeflint, kubusse (1 cm3) 

Antwoorde en bespreking 

3.  

Afmetings van boks Getal kubusse in boks 

3 by 3 by 3 27 

3 by 3 by 5 45 

3 by 3 by 2 18 

2 by 3 by 5 30 

   

3 

3 

3 

5 

3 

5 
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1.  

 verskillende -geobord kan maak.  

 Teken jou bevindinge aan en verduidelik hoe jy besluit  

 het dat die vierkante verskillend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maak elke veelhoek op jou geobord. Ondersoek hoe om die kleinste getal skuiwe te 

  

 vir elke veelhoek gebruik. Probeer om jou skuiwe op die rooster aan te dui sodat jy 

 dit vir die klas kan demonstreer. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders vierkante. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Bespreek met die kinders wat dit beteken as vierkante verskillend en dieselfde is. 

Hulle moet verstaan dat ’n vierkant wat geroteer word, dieselfde vierkant bly. Byvoorbeeld, hierdie twee 

vierkante is dieselfde. 

Kinders moet aangemoedig word sowel skuins vierkante as regop 
vierkante te ondersoek. 
 
Kinders moet die geleentheid gegee word om hul oplossings vir vraag 2 met die klas te deel en te 

bespreek hoe die vierkant wat hulle gemaak het, dieselfde as en verskillend van ander kinders se 

vierkante is. 

Hulpmiddels nodig: 

Geobord en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 

 

2. Daar is baie moontlike oplossings wat die minimum getal skuiwe gebruik. Hier is ’n paar: 
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verander.  

 

 

 

 

verander. 

A                         A 

B          B          

C          

C          

a                               b                          c                      d                         

a.                           b.                         c.                                d.                         

e.                                 f.                         g.                          h.                        
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1. a. Gebruik kubusse om hierdie struktuur te bou. 

 b. Hoeveel kubusse het jy gebruik? 

 c. Maak ’n skets van die vooraansig van hierdie struktuur. 

 d. Ronewa het hierdie boaansig van die struktuur geteken. 
  Is Ronewa korrek? Bespreek. 

 

 e. Maak sketse van al die moontlike boaansigte van die struktuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ondersoek hoeveel verskillende strukture jy met hierdie aansigte  
 kan bou. Jy kan óf die strukture skets óf foto’s daarvan neem en  
 dit inplak. Wees gereed om te bespreek hoe jy op al die  
 verskillende strukture wat jy gebou het, besluit het. 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders veranderinge in die aansig van ’n voorwerp soos vanuit verskillende 
posisies gesien. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Moedig kinders aan om te verduidelik hoe hulle hul ondersoek benader. Hulle moet in staat wees om ’n 
sistematiese metode te beskryf. Byvoorbeeld, in vraag 2 kan hulle begin deur te aanvaar dat daar geen 
verskuilde kubusse is nie. Verskuif dan een kubus op ’n slag in ’n rigting wat nie die voor- of linkersyaansig 
verander nie. Dan kan kinders een verskuilde kubus byvoeg en dit op so ’n manier verskuif dat dit nie die 
voor- of linkersyaansig verander nie. Voeg dan ’n tweede verskuilde kubus by en verskuif dit sodat die 
voor- en linkersyaansig nie verander nie. Verskeie moontlike oplossings vir hierdie ondersoekpatroon 
word hieronder gegee. 

Hulpmiddels nodig: 

Sponskubusse of kubusse wat verbind is  

Antwoorde en bespreking 

1. b. Van 14 tot 18 kubusse 

 c.  

 

 

 

 d. Ja, Ronewa het aanvaar daar is verskuilde kubusse in die aansig wat gegee is. 

 e.  
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Vooraansig 

Linkersyaansig 
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 2.  ’n Paar moontlike oplossings. 
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1. Bepaal die oppervlakte van elke figuur in vierkante cm. 

 

 

 

 

 

 

2. Bepaal die omtrek van die figure in vraag 1. 

 

3. Die vorms is op ’n rooster van vierkante sentimeter geteken. Bepaal die 

 oppervlakte van elke vorm. Verduidelik hoe jy dit doen.   

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte ten einde ’n begrip van vierkante eenhede te ontwikkel 
en hulle los probleme op wat berekeninge met vierkante sentimeter behels. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders hul strategieë met mekaar deel en hul antwoorde motiveer. 

In die meeste gevalle tel kinders vierkante. Hulle moet ook halwe vierkante sentimeter kan herken, waar 
die vierkante sentimeter deur ’n hoeklyn gesny word, en ’n vierkante sentimeter, waar ’n reghoek van 2 
cm by 1 cm deur ’n hoeklyn gesny word. 

 

 

 

 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 7 vierkante cm b. 9 vierkante cm 

2. a. 14 cm b. 14 cm 

3. a. 5 vierkante cm b. 6 vierkante cm 

 c. 5 vierkante cm d. 4 �
�
 vierkante cm 

 e. 6 vierkante cm f. 5 vierkante cm 

 g. 7 vierkante cm h. 4 vierkante cm 

 i. 6 vierkante cm j. 5 �
�
 vierkante cm 

 k. 4 vierkante cm l. 5 vierkante cm 

 

Bladsy 37 Die getal vierkante eenhede van ’n sekere grootte wat nodig is om die oppervlak 
van ’n figuur te bedek, word die oppervlakte van die figuur genoem. 

’n Vierkant van 1 cm by 1 cm word een vierkante sentimeter genoem. 

a. 1cm 

1cm 

b. 1cm 

1cm 

a. c. d. b. 

e. f. g. h. 

i. j. k. l. 

1 cm
2
 �

�
 cm

2
 2 cm

2
 1 cm

2
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1. Voltooi. 

 a.  1 dag = 24ih b. 1ih = 60imin c. 1imin = 60is  

   3 dae = _____ h  _____ h = 240imin  _____ min = 15is 

2. Vul die tabel in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
3. ’n Rugbykliniek begin om 09:00 en eindig om  

16:30. Elke nuwe wedstryd begin 1
1

2
 uur na   

die begin van die vorige een.  

 a. Skryf die begintye van al die wedstryde  

   neer. 

 
 
 b. Hoeveel wedstryde sal gespeel word? 
 
 
4. ’n Musiekblyspel is 2 h 20 min lank. Halfpad deur die opvoering is daar ’n pouse van 

 30 minute. Wat is die laatste wat die opvoering kan begin as dit om 23:00 moet  

 eindig? 

 
 

 

Op hierdie bladsy lees en skryf kinders analoog- en 24-uurtyd en los probleme op wat berekening met en 
herleiding tussen gepaste tydeenhede behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. a.       3 dae  = 72 h              b.       4 h = 240 min              c.       �
�
  min = 15 s           

2. 
 

Tyd in woorde Analoogtyd 24- uurtyd 

10 minute voor 8 in die oggend 7: 50 vm 07: 50 

25 minute oor 2 in die middag 2: 25 nm 14: 25 

Kwart oor 9 in die oggend 9: 15 vm 09: 15 

Kwart voor 10 in die aand 9: 45 nm 21: 45 

Halfelf in die aand 10: 30 nm 22: 30 

10 minute voor 5 in die oggend 4: 50 vm 04: 50 

20 minute voor 3 in die middag 2: 40 nm 14: 40 

    

3. a. 09: 00; 10: 30; 12: 00; 13: 30;15: 00 

 b. Vyf 

4. 20: 10  
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25 minute oor 2 in die middag 

Half elf in die aand 

14:40 

 4:50 vm 

09:15 

 9:45 nm 

             Tyd in woorde                         Analoogtyd                   24-uurtyd 

10 minute voor 8 in die oggend 
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1. Rohann het ’n opname  

 gemaak van die verskillende  

 soorte vervoer wat kinders in  

 sy skool gebruik om by die  

 skool te kom. Hy het die data  

 wat hy versamel het in ’n  

 piktogram voorgestel.  

 Bestudeer die piktogram en 

 beantwoord die vrae. 

 a. Werk uit hoeveel kinders  

  elkeen van die volgende  

  soorte vervoer gebruik om  

  by die skool te kom.  

  Trein  Taxi   Bus   Loop 

 b. Wat is die algemeenste soort vervoer wat kinders in Rohann se skool gebruik? 

 c. Sê die piktogram vir jou presies hoeveel kinders daar in Rohann se skool is?  

  Verduidelik jou antwoord. 

 

2. Rangskik hierdie prismas van die kleinste tot die grootste. Verduidelik hoe jy dit 
doen. 

 

Op hierdie bladsye lees kinders krities en vertolk data wat in ’n piktogram met ’n veel-tot-een-
ooreenkoms voorgestel is. Hulle ondersoek ook volume deur voorwerpe te pak ten einde ’n begrip van 
kubieke eenhede te ontwikkel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsye is op so ’n manier opgestel dat kinders eers voorspel en skat en dan daarna verifieer. 
Maak seker dat kinders die grootte van die prismas op die volgende bladsy bespreek voordat hulle na die 
volgende bladsy omblaai. Prismas D en E is dieselfde grootte; die ander het verskillende volumes. Ons 
verwag kinders sal sukkel om hierdie prismas volgens hul grootte of volume te rangskik. In hul 
verduidelikings kan kinders noem dat dit moeilik is om die volume in prente te vergelyk. Die uiterstes mag 
makliker wees, maar wanneer die volumes nie so verskillend is nie, is dit moeiliker. 

Omdat dit moeilik is om volume in ’n prent te vergelyk, is dit belangrik dat kinders baie tyd daaraan 
bestee om met blokkies te speel en vorms vol te maak ten einde ’n gevoel vir die “hoeveelheid” volume te 
kry. Omdat ons nie altyd met blokkies kan speel nie en prente moeilik kan wees, moet ons dus formules 
ontwikkel om ons te help om die volume van voorwerpe te bepaal. 

Wanneer kinders na die volgende bladsy blaai, kan hulle sien wat die struktuur van die prismas is. Hulle 
moet dan blokkies gebruik om dit te bou. (Voorheen het hulle bokse volgemaak, maar nou bou hulle die 
prismas.) As volwassenes kan ons sien hoeveel blokkies nodig is, maar kinders het nie noodwendig die 
nodige ervaring met visualisering om al die blokkies te sien nie. 

Vraag 4 help kinders om ’n formule vir volume op te stel. Hulle moet begin besef dat die getal kubusse 
wat nodig is, gelyk is aan die getal kubusse in elke laag vermenigvuldig met die getal lae. Kinders moet 
aangemoedig word om sistematies te werk – hulle moet met een ry begin, dan twee rye, ens. 

Hulpmiddels nodig: 

Houtkubusse 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Trein: 5 kinders 

Taxi: 185 kinders 

Bus: 30 kinders 
 
Loop: 115 kinders 

 b. Taxi 

 c. Die simbole stel óf 10 kinders óf 5 kinders voor. Volgens die piktogram gebruik 30 
kinders byvoorbeeld die bus. Daar kan egter tussen 28 en 32 kinders wees wat die 
bus gebruik, maar hierdie piktogram maak nie voorsiening daarvoor om individuele 
kinders voor te stel nie. 

3.   A. 24 kubieke eenhede; B. 32 kubieke eenhede; C. 240 kubieke eenhede; D. 72 
kubieke eenhede; E. 72 kubieke eenhede 

Die volgorde van die bokse van die kleinste tot die grootste is dus A, B, D & E, C. 

Bladsye 39 & 40 

 Fiets 

 Bus 

 Trein 

 Taxi 

 Loop 

 Motor 

 = 10 kinders               = 5 kinders 

      A             B           C 

D                     E 
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 4. a. Volume van 24 kubieke eenhede:                     Volume van 32 kubieke eenhede: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume van 72 kubieke eenhede:                      Volume van 240 kubieke eenhede: 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. In plaas van om die blokkies te gebruik, kan jy kyk wat die faktore van die volume 
is. Die produk van die afmetings is altyd gelyk aan die volume. 

 

 

 

1 1 32 
1 2 16 
1 4 8 
2 2 8 
2 4 4 

 

 

1 1 240 
1 2 120 
1 3 80 
1 4 60 
1 5 48 
1 6 40 
1 8 30 
1 10 24 
1 12 20 
1 15 16 
2 2 60 
2 3 40 
2 4 30 
2 5 24 
2 6 20 
2 8 15 
2 10 12 
3 4 20 
3 5 16 
3 8 10 
4 4 15 
4 5 12 
4 6 10 
5 6 8 

 

 

1 1 24 
1 2 12 
1 3 8 
1 4 6 
2 2 6 
2 3 4 

 

 

1 1 72 
1 2 36 
1 3 24 
1 4 18 
1 6 12 
1 8 9 
2 2 18 
2 3 12 
2 4 9 
2 6 6 
3 3 8 
3 4 6 
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Op hierdie bladsy herken en beskryf kinders simmetrielyne in tweedimensionele vorms. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Voordat kinders die aktiwiteite op hierdie bladsy doen, sal jy dalk die papiervou-aktiwiteite wat in Graad 4 
gedoen is, wil herhaal. Kinders vou ’n stuk papier in die helfte (en selfs weer in die helfte, as jy wil) en knip 
’n vorm uit die gevoude papier. Hulle moet dan voorspel hoe die papier sal lyk wanneer dit oopgevou 
word. Stel dan die vraag: “Wat doen ’n voulyn aan die ontwerp wat gemaak word as jy ’n vorm uit ’n stuk 
papier uitknip?” Die bedoeling hier is om weer ’n bespreking te lei en na te dink oor hoe die voulyn die 
ontwerp of figuur in twee dele verdeel wat spieëlbeelde van mekaar is. Anders gestel, die voulyn verdeel 
die ontwerp of figuur in twee dele sodat die een deel presies bo-op die ander deel pas. 
 
Kinders kan vorms op papier aftrek, dit uitknip en dan vou om die simmetrielyne te bepaal. 
 
Kinders wat sukkel om die ander helfte van figure te voltooi wanneer die simmetrielyn gegee word, kan 
die vou van die aftrekpapier op die simmetrielyn sit en die halwe vorm aftrek. Hulle kan dan die vorm met 
die aftrekpapier gevou, uitknip. Wanneer hulle die geknipte stuk papier oopvou, sal hulle die hele vorm 
kan sien. Kinders kan ook ’n spieël met ’n reguit rand langs die voulyn gebruik om te sien hoe die patroon 
gereflekteer word. Daarna kan hulle die ander helfte teken. 

Hulpmiddels nodig: 
’n skêr, papier, aftrekpapier, ’n spieël met ’n reguit rand 

Antwoorde en bespreking 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

1. Bepaal of elke vorm ’n simmetrielyn of simmetrielyne het. Teken al die 
simmetrielyne op die vorms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Een helfte van elke vorm word gegee. Die stippellyn is elke keer die vorm se  

 simmetrielyn. Voltooi die vorms. 

Bladsy 41 
As ons ’n figuur langs ’n lyn vou sodat die een deel presies bo-op die ander 
pas, sê ons die figuur het lynsimmetrie. 

Ons noem die voulyn die simmetrielyn.    

a.                                       b.                                         c. 

d.                                       e.                                         f. 

a.                                 b.                                 c. 
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1. Speel die VERSKIL-speletjie. Het jy gewen of verloor? 

 

 Die VERSKIL-speletjie 

      Gooi twee dobbelstene. Werk die verskil uit. 

 - 0, 1 of 2: Skuif 1 spasie na links 

 - 3, 4 of 5: Skuif 1 spasie na regs.    

 Hou aan totdat jy wen of verloor. 

 

 

 

 

 

2. Speel die speletjie 20 keer. Gebruik telmerke om aan te teken wanneer jy wen en 

verloor. Tel jou resultate op en skryf die resultate van 4 ander groepe of 4 ander 

kinders in jou tabel neer.  

 

 

 

 

 

3.  

billike speletjie? Verduidelik. 

4.  

 a. Bereken die verskil vir elke  

  moontlike paar uitkomste  

  wanneer twee dobbelstene gegooi  

  word. Vul die tabel in.    

 b.   

  na links lei, d.w.s. na wen? 

 c.   

  na regs lei, d.w.s. na verloor? 

 d. Gebruik die tabel om te  

  verduidelik  

  billike speletjie is nie. 

 

Op hierdie bladsy maak kinders ’n lys van uitkomste vir eenvoudige eksperimente en tel die frekwensie van 

die uitkomste vir ’n reeks proewe. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders speel die Verskil-speletjie. Dit lyk eers soos ’n billike speletjie omdat daar drie resultate is wat tot 
’n skuif na links lei en drie resultate wat tot ’n skuif na regs lei. In hierdie aktiwiteit speel kinders eers die 
speletjie. Daar word verwag dat hulle sal oplet dat hulle meer dikwels wen as wat hulle verloor. 20 proewe 
is egter nie genoeg om tot die gevolgtrekking te kom dat die speletjie nie billik is nie. 

Skryf al die kinders se resultate in ’n tabel op die bord. Byvoorbeeld: 
 

Kind 
Getal keer 

gewen uit 20 
Getal keer 

verloor uit 20 
Totaal 

1 10 10 20 

2 18 2 20 

3 15 5 20 

4 12 8 20 

5 9 11 20 

    

As die totale getal speletjies wat gespeel is en die totale getal keer wat gewen is opgetel word, sal dit toon 
meer speletjies is gewen as verloor. Vra kinders of hulle dit kan verduidelik. 

Die tabel in vraag 4 help kinders om na te dink oor al die moontlike uitkomste wat tot 0, 1, 2, 3, 4 en 5 lei. 
Wanneer hierdie uitkomste ontleed word, is dit duidelik dat daar ’n groter kans is dat 0, 1 of 2 gegooi 
word. Kinders kan kleurpotlode gebruik en al die uitkomste wat tot ’n skuif na links (wen) lei, een kleur 
inkleur en al die uitkomste wat tot ’n skuif na regs (verloor) lei, ’n ander kleur inkleur. 

Hulpmiddels nodig: 

Twee dobbelstene per speler of paar spelers, teller 

Antwoorde en bespreking 

4. a.  

 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 2 3 4 5 

2 1 0 1 2 3 4 

3 2 1 0 1 2 3 

4 3 2 1 0 1 2 

5 4 3 2 1 0 1 

6 5 4 3 2 1 0 
 

 b. 24 uitkomste 
 

 c. 12 uitkomste 
 

 d. Dit is twee keer soveel waarskynlik dat die uitkoms van die gooi van die twee 
dobbelstene tot ’n skuif na wen sal lei as tot ’n skuif na verloor. Die speletjie sal 
meer dikwels gewen as verloor word, wat beteken dit is nie ’n billike speletjie nie. 
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Verskil 
Dobbelsteen 1 

D
o

bb
el

st
ee

n 
2 

1       2       3      4       5      6 

1      

2    

3      

4      

5       

6 

3     

  2       

0 

 Stel 1    Stel 2    Stel 3    Stel 4 
Totaal 

Uitkoms               Telmerke                 

Wen 

Verloor 

Totale van ander groepe/kinders 

Totaal                 
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1. Bereken die volume van elke prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 a. Het jy dieselfde getal kubusse as Shemy gekry? 

 b. Gebruik Shemy se manier om die volume van prisma E te beskryf. 

 

Op hierdie bladsye ondersoek kinders volume deur voorwerpe te pak ten einde ’n begrip van kubieke 
eenhede te kry. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders het moontlik nog nie genoeg ervaring met visualisering om al die kubusse te kan sien nie. Ter 
ondersteuning kan hulle eers die prismas met houtkubusse bou. Hulle moet egter besef dit is nie ’n 
doeltreffende metode nie, veral as die getal kubusse in elke prisma vermeerder. 

Hierdie aktiwiteit help kinders om ’n formule vir volume op te stel. Hulle moet begin besef dat die getal 
kubusse wat nodig is, gelyk is aan die getal kubusse in elke laag vermenigvuldig met die getal lae. Hierdie 
formule moet nog nie eksplisiet vir die kinders gegee word nie. 

Hulpmiddels nodig: 

Hout of sponskubusse 

Antwoorde en bespreking 

1. A � 24 kubusse; B � 24 kubusse; C � 60 kubusse; D � 120 kubusse; E � 96 kubusse en F �
210 kubusse 

2. b. Prisma E het 4 lae. In elke laag is daar 4 rye met 6 kubusse in ’n ry (of 6 rye van 4 kubusse). Die 
getal kubusse is 4 � �4 � 6� � 96. 
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Prisma F het 5 lae. In elke laag is 
daar 6 rye met 7 kubusse in elke  
ry. Die totale getal kubusse is  
5 x (7 x 6) = 210. 

D.                                                                      E. 

A.                                B.                                          C. 

F. 
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Gebruik die GeoGenius-Visualiseringstel om hierdie taak uit te voer.  

As jy die stel nog nie vantevore gebruik het nie, moet jy die instruksies aandagtig lees 

voordat jy begin. Werk  

1. Gebruik stel 1 van die bevoegde kaarte. 

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. 

 b. Watter blokke het jy gebruik? 

 c. Is al die blokke sigbaar vanuit elke aansig? Waarom sê jy so? 

 

 d. n skets van die boaansig van die laaste rangskikking blokke op die  

  rooster. 

 

2. Gebruik stel 3 van die bevoegde kaarte. 

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos  

  dit op die kaarte geïllustreer is.  

 b. Wys enige van die aansigte dat die  

  oranje blok driehoekig is?  

 c. Watter aansigte wys dat die  

  donkerblou blok driehoekig is?  

 d. Beskryf hoe die oranje blok gesit sal moet word sodat dit vanuit ten minste een  

  aansig as driehoekig gesien kan word. 

 

3. Gebruik stel 5 van die bevoegde kaarte. 

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. 

 b. Is dit moontlik om die blokke te herrangskik sodat al die blokke sigbaar vanuit 

  al die aansigte is? Wys hoe jy dit doen of verduidelik waarom jy dit nie  

  kan doen nie. 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders veranderinge in die aansig van ’n voorwerp soos vanuit verskillende 

posisies gesien. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

As kinders die GeoGenius-Visualiseringstel nog nie voorheen gebruik het nie, sal hulle moontlik leiding 

nodig hê. Verwys hulle na die instruksiegids wat in die stel is. Kinders kan stel 1 en 2 van die 

beginnerkaarte as oefening doen voordat hulle hierdie bladsy doen. Die bladsye in die Getalbegrip- 

Aanvullende Boek sal nie al die kaarte insluit wat in die GeoGenius-Visualiseringstel verskaf word nie. Gee 

kinders tyd om ook deur hierdie ander kaarte te werk. Daar is nog kaarte beskikbaar op die webtuiste 

www.GeoGenius.co.za.  

’n Skeppende kind mag voorstel dat al die blokke op mekaar gestapel word sodat almal sigbaar vanuit al 

vier aansigte is. Alhoewel dit korrek is, probeer ons om hierdie voorstel te vermy. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Visualiseringstel 

Antwoorde en bespreking 

1. b. Vier: pers, blou, groen en rooi 

 c. Nee. Slegs drie van die vier blokke is sigbaar vanuit elke aansig. 

 d.  

     

     

     

     

     

  

2. b. Nee 

 c. Aansig B en D 

 d. Dit sal op een van die reghoekige vlakke moet staan en georiënteer moet word 

sodat ’n driehoekige vlak vanuit een van die aansigte sigbaar is. 

3. b. Dit is nie moontlik nie (tensy die hoogte meer as vier eenhede is). Een van die 

blokke sal ten minste in een van die aansigte deur ’n ander blok verskuil word. 
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1. Die figure hieronder is onvoltooide nette van veelvlakke. Een   
 vlak van elke net ontbreek.  

 a. Benoem die veelvlak wat met elke net geassosieer word. 

 b. Teken die ontbrekende vlak van elke net op al die plekke waar dit moontlik kan  
  voorkom. 

A. D. 

B. E. 

C. F. 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders nette van prismas.  

Voorgestelde lesaktiwiteite  

Kinders moet vorms van die GeoGenius-Konstruksiestel byvoeg soos dit aangedui is. Dan moet hulle dit 
vou (nie aanheg nie) om ’n prent van die driedimensionele voorwerp te kry. Hulle sal ook oplet waar die 
ontbrekende vlak gesit kan word. Deur bewus te wees van waar die oop rand is, kan hulle die net weer 
plat maak om te sien waar hierdie vlak moet wees.  

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Konstruksiestel  

Antwoorde en bespreking 

A. a. 

b. 

Reghoekige prisma D. a. 

b. 

Seshoekige prisma 

B. a. 

b. 

Vierkantige piramid E. a. 

b. 

Vyfhoekige prisma 

C. a. 

b. 

Agthoekige piramide F. a. 

b. 

Kubus 
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1. Bepaal die oppervlakte en die omtrek van elkeen van hierdie figure. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teken twee of meer verskillende vorms wat elkeen ’n oppervlakte van 8 vierkante 
sentimeter het. Bepaal die omtrek van elke vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teken twee of meer vorms met ’n omtrek van 14 sentimeter. Bepaal dan die 
oppervlakte van elke vorm. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte ten einde ’n begrip van vierkante eenhede te ontwikkel 
en probleme wat berekeninge met vierkante sentimeter behels, op te los. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders hul strategieë met mekaar deel en hul antwoorde bewys. Gebruik vraag 1 om 
hul aandag op die verskil tussen oppervlakte en omtrek te vestig. Fokus ook op die eenheid van meting 
wat in elke geval gebruik word. 

Kinders moet hul antwoorde vir vrae 2 en 3 met mekaar deel. Hulle moet bewus wees daarvan dat vorms 
met dieselfde oppervlakte nie noodwendig dieselfde omtrek het nie en dat vorms met dieselfde omtrek 
nie noodwendig dieselfde oppervlakte het nie. 

Maak seker dat kinders nie dink dat die 
hoeklyn van ’n vierkant gelyk aan 1 
sentimeter is nie. Byvoorbeeld, figuur A 
het ’n oppervlakte van 8 vierkante cm. 
Die omtrek daarvan is egter nie 14 cm 
nie. Die lengte van die hoeklyn van die 
vierkant is nie gelyk aan die lengte van 
die sy van ’n vierkant nie. Die  
omtrek van figuur A is 12 � 2√2	cm. Net so is die omtrek van B nie 13 cm nie, maar 9 � 4√2 cm. Ons 
verwag nie dat ’n kind in Graad 5 hierdie antwoorde moet gee nie.  

In plaas daarvan om kinders te beperk en hulle net reglynige vorms (d.w.s. vorms sonder hoeklyne van 
vierkante of reghoeke) te laat teken, stel ons voor dat dit as ’n besprekingspunt gebruik word wanneer 
kinders hierdie soort vorms teken. Dit sal byvoorbeeld moontlik wees om na die oppervlakte van figuur A 
as 12 eenhede plus 2 hoeklyne van ’n vierkant te verwys, en na figuur B as 9 eenhede plus 4 hoeklyne van 
’n vierkant. 

Om vraag 1 c te beantwoord, kan kinders vierkante in die reghoek teken en dit tel. Vestig hul aandag 
tydens die bespreking daarop dat wanneer hulle die oppervlakte van ’n reghoek bepaal, hulle aan die 
getal vierkante in elke ry vermenigvuldig met die getal rye kan dink. Eenvoudiger gestel: Om oppervlakte 
te bepaal, word die lengte van die reghoek met die breedte van die reghoek vermenigvuldig. Vermy die 
versoeking om dit vir hulle te sê as hulle dit nog nie self opgelet het nie. 

Herinner kinders daaraan dat vorms wat geroteer of gereflekteer is, nie verskillende vorms is nie. Vorm A, 
B, C en D is byvoorbeeld dieselfde vorm. 

Vra kinders om die vorms wat hulle in vrae 2 en 3 geteken 
het, op die bord aan te teken. Probeer om hierdie vorms 
te groepeer, byvoorbeeld vorms met ’n oppervlakte van 8 
cm2 en ’n omtrek van 18 cm, vorms met ’n oppervlakte 
van 8 cm2 en ’n omtrek van 14 cm en vorms met ’n 
oppervlakte van 8 cm2 en ’n omtrek van 12 cm. Vra 
kinders wat dieselfde en wat verskillend aan die vorms in 
hierdie groepe is. 
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 Antwoorde en bespreking 

1. a. Oppervlakte = 12 vierkante cm en omtrek = 14 cm 

 b. Oppervlakte = 9 vierkante cm en omtrek = 18 cm 

 c. Oppervlakte = 15 vierkante cm en omtrek = 16 cm 

2. ’n Paar van die talle oplossings is soos volg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ’n Paar van die talle oplossings is soos volg: 
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1. Bestudeer die vorm. 

 a.  Het die vorm regs lynsimmetrie?  

  Indien wel, teken die simmetrielyn daarop. 

 b.  Trek die vorm op aftrekpapier af. Sit die vorm op die  

  aftrekpapier oor die oorspronklike vorm en druk jou  

  potlood se punt op die kolletjie op die figuur. Draai jou aftrekpapier stadig  

  rondom die kolletjie. Hoeveel keer bedek die afgetrekte vorm die oorspronklike  

  vorm as jy een volle draai met die aftrekpapier maak? 

 

 Daar is twee posisies waar die afgetrekte vorm in vraag 1 die vorm bedek: die  

 beginposisie en nog een ander. Ons sê hierdie vorm het rotasiesimmetrie van  

 orde 2 en die kolletjie is die middelpunt van die rotasiesimmetrie (of die  

 rotasiemiddelpunt). 

 

2. Gebruik ’n afgetrekte vorm van elke vorm hieronder en: 

 Bepaal die orde van die rotasiesimmetrie. 
 Merk die rotasiemiddelpunt met ’n kolletjie. 
 Teken al die simmetrielyne op die vorms (as daar enige is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wat let jy op in vraag 2? Wees gereed om dit te bespreek. 

 

 

 

Op hierdie bladsy herken en beskryf kinders rotasiesimmetrie in tweedimensionele vorms. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders moet die geleentheid gegee word om hul waarnemings te bespreek. Die bedoeling is dat hulle die 
volgende oplet: 

 ’n Vorm kan rotasiesimmetrie hê sonder om lynsimmetrie te hê. 

 ’n Vorm kan lynsimmetrie hê sonder om rotasiesimmetrie te hê. 

 As ’n vorm beide rotasie- en lynsimmetrie het, gaan die simmetrielyne almal deur die middelpunt van 
rotasiesimmetrie (die rotasiemiddelpunt). 

Hulpmiddels nodig: 

’n skêr, aftrekpapier 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Geen lynsimmetrie nie  

 b. Twee keer  

2. a. Rotasiesimmetrie van orde 5 en 5 
simmetrielyne 
 

 

 

 

d.      Rotasiesimmetrie van orde 3 en 3  
         simmetrielyne 

 b. Rotasiesimmetrie van orde 3 en geen 
simmetrielyne nie 
 
 

 

 

e.      Geen rotasiesimmetrie nie; 1 simmetrielyn 

 c. Rotasiesimmetrie van orde 5 en 5 
simmetrielyne 

f.      Rotasiesimmetrie van orde 2 en geen  
         lynsimmetrie nie 
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a.                                            b.                              c. 

d.                                            e.                               f. 
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1. Hoe kan jy bepaal watter soort papierhanddoek  

 die beste is? Bespreek. 
 

2. Daar word gesê dat party soorte papierhanddoek  

 meer absorberend as ander is. Een manier om vas te stel hoe absorberend soorte  

 papierhanddoek is, is om te bepaal wat die grootte is van ’n vlek wat deur ’n sekere  

 hoeveelheid water gemaak word. Hoe kleiner die vlek, hoe meer absorberend is die  

 papierhanddoek.  Om die eksperiment uit te voer,  

 meng jy ’n paar druppels voedselkleursel met water 

 (dit sal help om die water op die papierhanddoek te  

 sien). Gebruik ’n drupper en laat drup 5 druppels van  

 die gekleurde water in ’n plassie op net een stuk  

 papierhanddoek wat op ’n plastiekvel gesit is. Wag  

 dan ’n minuut. Daarna sit jy ’n rooster met klein 

 vierkante bo-oor die papierhanddoek en tel hoeveel vierkante nodig is om die 
watervlek te bedek. 

3. Herhaal die eksperiment verskeie keer. Bepaal elke keer die oppervlakte wat bedek 

 word as 5 druppels water op ’n droë deel van dieselfde papierhanddoek laat drup 

 word. Is die oppervlakte van die vlek elke keer dieselfde? Bespreek. 

 

4. Vergelyk hoe absorberend vier soorte papierhanddoek is. Bepaal die oppervlakte  

 van ’n vlek van 5 druppels op elke soort. Herhaal die eksperiment vyf keer vir elke 

 soort papierhanddoek. Vul die tabel in. 

 

 

 

 

 
 
 
5. Waarom is die eksperiment vyf keer vir elke soort papierhanddoek herhaal? 

 
6. Bestudeer jou resultate. Rangskik die soorte papierhanddoek van die soort wat die 

 meeste absorberend is tot die soort wat die minste absorberend is. Verduidelik hoe  

 jy besluit het. 

 

Op hierdie bladsy versamel kinders data, teken dit in ’n tabel aan, beskryf sentrale waardes en maak 
gevolgtrekkings. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Daar is verskillende maniere om vas te stel watter soort papierhanddoek die beste is. Die beste 
papierhanddoek kan die een wees wat die kostedoeltreffendste is of dit kan die een met die mooiste 
ontwerp wees. In hierdie aktiwiteit bepaal ons ons by absorberingsvermoë. 

In hierdie aktiwiteit versamel kinders data deur te bepaal watter oppervlakte deur 5 druppels water op 
die papierhanddoek bedek word. As kinders nie papierhanddoek het nie, kan hulle ook verskillende soorte 
toiletpapier vergelyk. Kinders moet op ’n plastiekvel werk en nie op koerantpapier nie, want 
koerantpapier sal van die vloeistof absorbeer. 

Lei ’n bespreking oor waarom die afmetings van die verskillende druppels op dieselfde soort 
papierhanddoek nie identies is nie en oor watter afmeting die oppervlakte van 5 druppels water op ’n 
spesifieke soort papierhanddoek die beste beskryf. Dit mag die modus wees, maar dit is waarskynlik dat 
daar nie ’n modus vir alle soorte papierhanddoek sal wees nie. Party kinders mag besluit dat hulle die 
grootste oppervlakte moet kies. Ander mag redeneer dat hulle die middelste oppervlakte van die vyf 
moet kies wanneer hulle dit van die kleinste tot die grootste oppervlakte rangskik (hulle is nog nie aan 
mediaan bekend gestel nie en hoef nie hierdie term te gebruik nie). Party kinders mag voorstel dat hulle 
uitvind wat die gemiddelde is. Al is gemiddelde nog nie formeel bekend gestel nie, weet kinders wat dit 
beteken om die gemiddelde van byvoorbeeld hul toetspunte uit te werk. Kinders moet verduidelik 
waarom hulle ’n spesifieke afmeting gekies het om die oppervlakte van elke soort papierhanddoek voor te 
stel. Hul keuse moet konsekwent wees. Hulle kan byvoorbeeld nie vir een soort papierhanddoek die 
modus gebruik, vir ’n tweede soort papierhanddoek die mediaan gebruik en vir ’n derde soort 
papierhanddoek die gemiddelde gebruik nie. 

Hulpmiddels nodig: 

Vyf verskillende soorte papierhanddoek, ’n transparant met ’n rooster met 0,5 cm-vierkante, ’n drupper 
 

Bladsy 48 

 Vlek 1      Vlek 2      Vlek 3      Vlek 4      Vlek 5 

       Soort 
papierhanddoek 

Oppervlakte 

Opsomming 
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 Die volume van ’n voorwerp verwys na die getal kubieke eenhede van ’n sekere 

 grootte wat nodig is om die binnekant van die voorwerp vol te maak. 

 
1. Bepaal die volume van die prisma. 

 

 

 
2.  

 

 

 

 a. Het jy dieselfde getal kubusse as Kaye gekry? 

 b. ’n Prisma het 2 lae kubusse. Elke laag het 3 rye met 10 kubusse in elke ry.  

  Bepaal die volume van die prisma. 

 

3. Watter prisma is die grootste: ’n 3 × 3 × 5-prisma of ’n 2 × 3 × 7-prisma? 
Verduidelik. 

 

4. Danika het ’n 4 × 4 × 4-prisma met klein kubusse gebou. Nou wil sy ’n prisma met 
dubbel die getal klein kubusse bou. 

 

 

 

 

 Is Danika reg? Verduidelik. 

 

5. Asavela wil ’n prisma met 80 kubusse bou. Hy pak 5 rye uit met 4 kubusse in elke ry 
vir die eerste laag. Altesaam hoeveel lae moet hy maak? 

6. Hoeveel kubusse is daar altesaam in ’n 50 × 50 × 50-prisma van kubusse? 

 

Op hierdie bladsye ondersoek kinders volume deur voorwerpe te pak ten einde ’n begrip van kubieke 
eenhede te kry. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie stadium behoort kinders te verstaan dat die opdrag “Bepaal die volume” dieselfde beteken as 
“Bepaal die getal kubusse”. 

Om vraag 4 te beantwoord, mag dit wees dat kinders ’n 4 � 4 � 4-prisma moet bou en dan uitwerk 
hoeveel klein kubusse gebruik is. Dan bou hulle ’n 8 � 8 � 8-stapel en werk uit watter getal klein kubusse 
gebruik is. Dit mag ook wees dat hulle dit kan verduidelik deur te redeneer. 

Al fokus hierdie aktiwiteit sterk op die ontwikkeling van die formule wat gebruik word om die volume van 
’n reghoekige prisma te bereken, verwys ons in geen stadium na lengte � breedte � hoogte nie. Wanneer 
kinders aan die formule dink, moet hulle aan die pak van lae dink. 

Hulpmiddels nodig: 

Hout- of sponskubusse 

Antwoorde en bespreking 

1. 90 kubusse 
 

2. b. 60 kubusse 
 

3. Die 3 � 3 � 5-prisma is groter omdat dit 45 kubusse het terwyl die ander prisma 42 
kubusse het. 
 

4. Nee. ’n 4 � 4 � 4-prisma sal 64 kubusse hê. As sy die getal kubusse wil verdubbel, wil sy 
’n prisma met 128 kubusse (dubbel 64) bou. As sy egter die getal kubusse in elke ry en 
die getal rye en die getal lae verdubbel, sal sy ’n 8 � 8 � 8-prisma bou, wat 512 kubusse 
sal wees. 
 

5. 4 lae 
 

6. 125	000 kubusse 
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Die prisma het 5 rye met 6  

kubusse in elke laag. Die prisma 

het 3 lae. Die totale getal  

kubusse is dus 5 × 6 × 3 = 90  

 

      Al wat ek moet doen, is om die getal 
kubusse in elke ry te verdubbel, die getal rye te 
verdubbel en die getal lae te verdubbel. 
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1. Hier regs sien jy ’n uittreksel uit ’n TV-gids. 

 a. Watter program begin om halftwaalf in die  

  oggend? 

 b. Hoeveel minute lank is Furry Tales?  

 c. Hoeveel minute lank is Soccer Zone? 

 d. Busi kyk TV vanaf die begin van 7de Laan  

  tot die einde van Generations. Hoe lank kyk  

  hy TV? 

2. Ouma is in 1942 gebore.  

 a. In watter jaar was sy 70 jaar oud?  

 b. Hoe oud was sy in 2005?  

 c. In watter jaar sal sy 100 jaar oud wees? 

3. a. Mevrou Brown sit om halfvyf nm ’n hoender  

  in die oond. Dit moet 1 uur en 20 minute in  

  die oond bly. Hoe laat moet sy dit uit die  

  oond haal? 

 

 b. Mevrou Brown wil hê die aandete moet om 7 nm gereed wees. Hoe laat moet  

  sy die hoender in die oond sit sodat dit betyds gereed sal wees as die hoender  

  1 uur en 20 minute neem om gaar te word? 

 

4. Sindi hou tyd terwyl haar maat 50 meter swem.  

 Sy begin om 01:30:48 en maak om 01:31:25  

 klaar. Hoe lank het dit haar maat geneem? 

 

5. ’n Trein stop elke 35 minute by ’n sekere stasie. Die eerste trein stop om 05:00 by  

 die stasie. Hoeveel treine sal voor 10:00 by die stasie stop? 

 

Op hierdie bladsy lees en skryf kinders analoog- en 24-uurtyd en los probleme op wat berekening met en 
herleiding tussen gepaste tydeenhede behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Dr Phil 

 b. 25 minute 

 c. 50 minute 

 d. 2 uur 

2. a. 2012  

 b. 63 jaar 

 c. 2042  

3. a. 5: 50 nm of 17:50 

 b. 5: 40 nm of 17:40 

4. 37 sekondes 

5. 9 treine 

(om 05: 00; 05: 35; 06: 10; 06: 45; 07: 20; 07: 55; 08: 30; 09: 05; 09: 40) 
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TV-gids 

09:30 Takalani Sesame 
10:15 Furry Tales 
10:40 Soccer Zone 
11:30 Dr Phil 
12:30 7de Laan 
13:00 Lunch Time News 
13:30 Takalani Sesame 
14:00 Generations 
14:30 Relic Hunter 
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Blaai na die agterkant van die boek en knip die tangram-stukke uit. Hou die   
stukke op ’n veilige plek, want jy gaan dit weer gebruik. 

1. Ondersoek verskillende maniere om die tangram-stukke te gebruik om ’n vierkant 
te maak. Teken al die oplossings wat jy gevind het, aan. Hoe weet jy die vorms wat 
jy gemaak het, is vierkante? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ondersoek verskillende maniere om die tangram-stukke te gebruik om ’n reghoek 

te maak wat nie ’n vierkant is nie. Teken al die oplossings wat jy gevind het, aan. 
Hoe weet jy die vorms wat jy gemaak het, is reghoeke en nie vierkante nie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ondersoek verskillende maniere om die tangram-stukke te gebruik om ’n vierhoek 

te maak wat nie ’n reghoek is nie. Teken al die oplossings wat jy gevind het, aan. 
Hoe weet jy die vorms wat jy gemaak het, is vierhoeke, maar nie reghoeke nie? 

 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms (vierkante, reghoeke en ander 
vierhoeke) volgens die getal en lengte van die sye. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, tangram-stukke (van agterin die boek), ’n plastieksakkie om die tangram-stukke in te hou 

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierkante het vier sye wat ewe lank is en elke hoek is ’n regte hoek. 
2.  

 

 

 

 

 

 

Reghoeke het vier sye. Die sye wat teenoor mekaar lê, is ewe lank. Elke hoek is ’n regte 
hoek. As die reghoek nie ’n vierkant is nie, is die aangrensende sye verskillende lengte. 
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3. ’n Paar van vele moontlike oplossings: 

 

 

 

’n Vierhoek het vier sye. As die vierhoek nie ’n reghoek (of ’n vierkant) is nie, kan die 
hoeke nie almal regte hoeke wees nie. Mits die hoeke nie almal regte hoeke is nie, is dit 
moontlik vir ’n vierhoek om teenoorstaande sye wat gelyk is en/of aangrensende sye wat 
gelyk is te hê. 
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GETALLE is ’n speletjie wat in pare gespeel word. Die spelers het een stel reëlkaarte en 
een stel getalkaarte nodig (blaai na agterkant van jou boek en knip dit uit). Elke stel 
kaarte word geskommel en onderstebo in twee hope gesit. Elke speler neem ’n reëlkaart 
van bo op die hoop – dit is hulle reël vir die speletjie. Tien getalkaarte word een vir een 
omgedraai. ’n Speler wen ’n punt vir ’n getalkaart as die getal aan die reël op hulle 
reëlkaart voldoen. Nadat tien getalkaarte omgedraai is, wen die speler met die meeste 
punte die speletjie. Al die getalkaarte word weer geskommel en die speletjie word op 
dieselfde manier herhaal. 

1. Teken die reëls en resultate vir jou en jou maat vir vier speletjies met tien kaarte en 

 dieselfde reël aan. Omkring die grootste telling in elke speletjie om aan te dui wie  

 die wenner is. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elke speler neem ’n nuwe kaart van die oorblywende kaarte in die hoop reëlkaarte.  

 Teken die (nuwe) reëls en resultate vir jou en jou maat vir vier speletjies met tien  

 kaarte en dieselfde reël aan. Omkring die grootste telling in elke speletjie om aan 

 te dui wie die wenner is. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Watter reëlkaart(e) gee ’n speler die beste kans om te wen? Verduidelik waarom. 

 

4. Watter reëlkaart(e) gee ’n speler ’n swak kans om te wen? Verduidelik waarom. 

 

Op hierdie bladsy maak kinders ’n lys uitkomste vir eenvoudige eksperimente en tel die frekwensie van 
werklike uitkomste vir ’n reeks proewe. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Jy sal moontlik die terme veelvoud, priemgetalle en vierkantsgetalle/kwadraatgetalle moet hersien. 

Reëls vir die speletjie: 

Die doel is om soveel moontlik punte in elke rondte te wen, en ’n speler wen ’n punt wanneer ’n 
getalkaart omgedraai word en dit by die reëlkaart pas wat hy of sy vir die hele speletjie hou. Die 
getalkaarte en die reëlkaarte is agterin hierdie boek. Dit moet uitgeknip word. Elke stel kaarte moet 
geskommel word en onderstebo in twee hope gesit word. 

Die spelers maak beurte en neem elkeen een van die reëlkaarte. Dan draai die spelers een vir een die 
getalkaarte om. Wanneer ’n getalkaart sigbaar is, moet elke speler besluit of die getal by sy of haar reël 
“pas”. As dit aan die reël op die spelers se kaarte voldoen, kry hulle elkeen ’n punt. Byvoorbeeld, as speler 
A die reëlkaart “ewe getalle” het en speler B die kaart “veelvoude van 5” het en 20 word omgedraai, kry 
albei spelers een punt aangesien 20 ’n ewe getal en ’n veelvoud van 5 is. As 15 omgedraai word, kry net 
speler B ’n punt aangesien 15 ’n veelvoud van 5 is, maar nie ’n ewe getal nie. As ’n 3 omgedraai word, kry 
nie een van die spelers ’n punt nie, want 3 is nie ’n ewe getal of ’n veelvoud van 5 nie. 

Vir elke speletjie van tien getalkaarte wen die speler met die meeste punte. In hierdie aktiwiteit speel die 
spelers die speletjie vier keer met dieselfde reëlkaart. Die rede hiervoor is om dit duidelik te maak dat 
hoewel sommige kaarte gelukkiger mag lyk, dit soms moontlik is om ’n speletjie met ’n “ongelukkige” 
kaart te wen en met ’n “gelukkige” kaart te verloor. Byvoorbeeld, as die getalkaarte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
3, 9, 13, 17 is, wen die speler met die veelvoude van 5-kaart met ses punte en die speler met die ewe 
getal-kaart verloor met drie punte. Gewoonlik sal die ewe getal-kaart “gelukkiger” as die veelvoude van 5-
kaart wees, maar in hierdie geval wen die veelvoude van 5-kaart. Natuurlik is dit onwaarskynlik dat dit 
dikwels sal gebeur, maar dit is nie onmoontlik nie. Dit is ’n belangrike les oor waarskynlikheid: Al is dit 
onwaarskynlik, is dit tog moontlik. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr  

 Antwoorde en bespreking 

3. “Meer as 5 en minder as 25” het die beste kans om te wen, want 19 van die 30 kaarte kry 
’n punt. Al die ander reëls het minder as 19 getalle wat ’n punt sal kry. 

4. Óf “veelvoud van 6” óf “vierkantsgetal” het die swakste kans om te wen omdat albei 
slegs vyf getalle het wat ’n punt sal kry. 
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Speler 1                 

Reël: 
 Getal kaarte 

Speler 1                        

Reël:                             
  Getal kaarte Punte 

Speler 2                         

Reël:                              

Speletjie 1: 

Speletjie 2: 

Speletjie 3: 

Speletjie 4: 

 

Punte 

Speler 2                        

Reël:                            

Speletjie 1: 

Speletjie 2: 

Speletjie 3: 

Speletjie 4: 

  

10 

10 

10 

10 

  

10 

10 

10 

10 
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Die grafieke toon die hoeveelheid reën wat gedurende ’n gegewe jaar in Durban in  

millimeter gemeet is, die getal reëndae in elke maand en die gemiddelde hoeveelheid  

reën per reëndag. 

1. Bestudeer die grafieke en beantwoord die vrae. Verduidelik hoe jy jou antwoorde  
 uitgewerk het. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. In watter maand het dit die meeste gereën? 

 b. Watter maand het die meeste reëndae gehad? 

 c. Watter maand het die meeste reën per reëndag gehad? 

 d. Bepaal die hoeveelheid reën per reëndag in Januarie. 

 e. Werk uit wat die totale maandelikse reën in Maart was. 

 f. Bepaal die getal reëndae in Desember. 

2. Meneer Rall sê hulle gesin moet in Julie met vakansie na Durban gaan omdat dit  

 dan so min reën. Mevrou Rall sê hulle gesin moet in Mei met vakansie na Durban  

 gaan omdat dit dan so min reën. 

 a. Na watter grafiek het meneer Rall gekyk om sy gevolgtrekking te maak? 

 b. Na watter grafiek het mevrou Rall gekyk om haar gevolgtrekking te maak? 

3. ’n Winkel beplan om sambrele teen ’n spesiale aanbod te verkoop. Watter grafiek  

 moet hulle gebruik om uit te werk wat die beste maand vir die spesiale aanbod is?  

 Verduidelik. 

 

Op hierdie bladsy lees kinders data in grafieke krities en vertolk dit. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders moet in ’n bespreking verduidelik hoe hulle hul antwoorde vir vraag 1 uitgewerk het en watter 
grafieke hulle gebruik het. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. April 

 b. Februarie 

 c. Julie 

 d. 126	mm	� 18	reëndae � 7 mm per reëndag 

 e. 13	reëndae � 2	mm per reëndag	� 26	mm 

 f. 102	mm � 6	mm per reëndag	� 17	reëndae 

2. a. Die grafiek van die getal reëndae. 

 b. Óf die grafiek van die totale maandelikse reënval óf die grafiek van die hoeveelheid 
reën per reëndag. 

3. Die getal reëndae omdat daar meer dae in die maand is waarop mense waarskynlik ’n 
sambreel sal koop. 
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Jan                                        126                                                  18 
Feb               152        19            8 
Mar                                    13                        2 
Apr                          160            10                 16 
Mei      8                       8                     1 
Jun        28                     7       4 
Jul              154                 7                   22 
Aug                 56                       14     4 
Sep           42                       14   3 
Okt           42                       14   3  
Nov           75              15       5 
Des         102              6 

  Totale maandelik reënval  (mm)                  Getal reëndae          Hoeveelheid reën per reëndag (mm) 
  

0           50         100        150            0       5     10     15      20         0       5     10     15     20         
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1. Hoeveel kubusse is daar in elke stapel? Verduidelik hoe jy elke antwoord uitgewerk 

het. 

 a.        b. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoeveel kubusse met sye van 1 cm kan jy in hierdie oop bokse inpas? Verduidelik. 

 a.        b. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hierdie oop boks is 8 cm lank, 4 cm breed en 2 cm hoog. 

 a. Hoeveel klein kubusse met sye van 1 cm kan in die  

  boks gepak word? Verduidelik. 

 b. Hoeveel kubusse sal aan die sye van die boks raak  

  nadat al die kubusse in die boks gepak is? Verduidelik. 

4. Hoeveel van die klein kubusse is nodig om die groot kubus vol te maak? Verduidelik. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders volume deur kubusse te pak ten einde ’n begrip van kubieke 
eenhede te ontwikkel. 
 
Voorgestelde lesaktiwiteite 

Die prismas in vraag 1 kan op verskillende maniere in reghoekige prismas opgebreek word. Die doel van 
hierdie vraag is nie om kinders uit te vang nie. Hulle aandag moenie afgelei word deur aan verskuilde 
kubusse te dink nie. Kinders moet bespreek hoe hulle die getal kubusse getel het. In hierdie stadium 
behoort kinders oor die getal kubusse in elke laag en die getal lae te praat. 
 
Hulpmiddels nodig: 

Houtkubusse 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 48 kubusse 

 b. 105 kubusse 

2. a. 45 kubusse 

3 rye van 3 kubusse en 5 lae 

 b. 48 kubusse 

4 rye van 6 kubusse en 2 lae 

3. a. 64 kubusse 
 
Agt cm-kubusse kan in ’n ry pas, vier rye kan oor die breedte van 4 cm pas en daar 
is twee lae in die hoogte van 2 cm; dus 8 � 4 � 2 � 64. 

 b. 52 kubusse 
 
Al die kubusse in die onderste laag sal aan die boks raak, d.w.s. 32, en dié kubusse 
aan die buitekant van die boonste laag. Agt kubusse in die eerste en laaste ry en 
nog twee oor die breedte aan albei kante. 

4. 27 klein kubusse 
 
Die lengte van die basis van die klein kubus is 2 cm en die lengte van die basis van die 
groot kubus is 6 cm; dus kan drie kubusse oor die lengte van die basis pas (6 � 2 � 3). 
Net so kan drie kubusse langs die breedte van die basis pas; dus is daar nege kubusse in 
elke laag. Drie lae van die klein kubus sal in die groot kubus pas; dus 3 � 9 � 27. 
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5 cm 

6 cm 

2 cm 

3 cm 
3 cm 

4 cm 

6 cm                   2 cm 
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1. Blaai na die agterkant van die boek en knip die nette vir die twee  

  

2.  

 X in die tabel aanteken, watter ry sal eerste vol wees, dink jy?  

 Verduidelik waarom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rol die kubusse en teken die som van die vlakke in die tabel aan tot een van die rye 

vol is. Was jou voorspelling reg? 

4. Vul die tabel in om al die moontlike  

 somme van die vlakke van die twee  

 kubusse op te som.  

5. a. As jy die kubusse moet rol en  

  die som van die vlakke moet  

  voorspel, wat sal die som  

  wees? Verduidelik waarom. 

 

 

 b. Kan jy seker wees dat die som  

  van die vlakke sal wees wat jy  

  voorspel het? Verduidelik. 

 

Op hierdie bladsy maak kinders ’n lys van uitkomste van eenvoudige eksperimente en tel die frekwensie 
van werklike uitkomste van ’n reeks proewe. 
 
Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie aktiwiteit tel kinders eers die frekwensie van uitkomste ten einde te besef dat nie al die 

uitkomste ewe waarskynlik is nie. Kinders word dan gevra om dit te probeer verduidelik deur ’n lys te 

maak van al die moontlike uitkomste as twee kubusse gerol word. Vra kinders vir voorstelle vir hoe om dit 

te doen. Jy kan vra of hulle voorheen enigiets soortgelyks gedoen het. In ’n vorige aktiwiteit is kinders ’n 

tweerigtingtabel gegee om ’n lys van al die moontlike uitkomste te maak. Ons hoop hulle sal hier voorstel 

om dit weer te doen. 

Kinders moet verstaan dat elke kubus ses moontlike uitkomste het al is sommige van daardie uitkomste 

dieselfde. Daar is twee maniere om 1 te rol (1① en 1②) en drie maniere om 3 te rol (3①, 3② en 3③). 

Wanneer twee kubusse gerol word, is 1 op die blou kubus en 2 op die groen kubus ’n ander uitkoms as 

om 2 op die blou kubus en 1 op die groen kubus te kry. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr  

Antwoorde en bespreking 

4.  

+ 1 1 2 3 3 3 

1 2 2 3 4 4 4 

1 2 2 3 4 4 4 

2 3 3 4 5 5 5 

3 4 4 5 6 6 6 

3 4 4 5 6 6 6 

3 4 4 5 6 6 6 

  

5. a. 4 is die waarskynlikste resultaat. Van die 36 moontlike uitkomste is 13 uitkomste 4, 

wat meer as enige van die ander uitkomste is. 

 b. Nee. Al is die kans hoër, is daar ander moontlike uitkomste. 
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2 

3 

4 

5 

6 

Som van                     Blou kubus 

 vlakke 

G
ro

en
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2
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3
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3
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3
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1
① 

   1
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    2
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① 

    3
②        

3
③
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1. Sinead het ’n tennisbal van verskillende hoogtes laat val en getel  

 hoeveel keer dit elke keer gebons het. Sy het haar resultate  

 aangeteken en tot die volgende gevolgtrekking gekom: Hoe groter  

 die hoogte van waar die bal laat val word, hoe groter is die getal  

 keer wat dit bons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stem jy saam met Shemy? Bespreek. 

2. Werk in groepe. Laat val ’n tennisbal tien keer van elke hoogte en tel hoeveel keer 
dit elke keer bons.  

 

 

 

 

 

3. Bepaal die modale getal bonse wanneer die  

 bal van elke hoogte laat val word. 

4. Teken jou resultate in ’n grafiek aan. 

5. Kom jou resultate ooreen met Sinead se  

 resultate? Kan jy die gevolgtrekking maak  

 dat hoe groter die hoogte is van waar die  

 bal laat val word, hoe groter is die getal  

 keer wat dit bons? Bespreek. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders ongegroepeerde numeriese data om die algemeenste telling 
(modus) van die stel data te bepaal ten einde sentrale waardes te beskryf. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer ons data versamel, dink ons dikwels eerste aan opnames en meningspeilings. Datahantering 
sluit egter ook wetenskaplike eksperimente en die begrip van fisiese verskynsels in. Ons intuïsie sê vir ons 
dat hoe hoër ’n bal is voordat dit laat val word, hoe meer spoed sal dit opbou terwyl dit val. ’n Bal wat die 
grond met ’n groter spoed tref, moet hoër bons as ’n bal wat die grond met minder spoed tref. ’n Bal wat 
van ’n groter hoogte laat val word, sal dus hoër bons as ’n bal wat van ’n kleiner hoogte laat val word. 
Wanneer ’n bal hoog in die lug gebons word, sal dit ’n ruk lank aanhou bons. ’n Bal wat van ’n lae hoogte 
laat val word, sal egter minder spasie tussen die hoogte van elke bons en die grond hê en gou heeltemal 
ophou bons. Dit maak dus sin dat ’n bal meer dikwels sal bons wanneer dit van ’n groter hoogte laat val 
word. Ons kan egter nie op intuïsie staatmaak wanneer ons ’n veronderstelling oor die fisika in verband 
met bonsende balle wil bewys nie.  Ons moet ’n goed ontwerpte eksperiment gebruik om die 
verwantskap te ondersoek tussen die hoogte van waar ’n bal laat val word en die hoeveelheid keer wat 
die bal bons voordat dit tot rus kom. 

’n Goed ontwerpte eksperiment moet meer as een afmeting insluit. ’n Mens kan foute met afmetings 
begaan, veral wanneer ander veranderlikes ingevoer word. Hierdie eksperiment maak staat op die tel van 
die getal keer wat ’n tennisbal bons. Dit is veral moeilik wanneer die bal baie na aan die grond bons. Dit is 
ook moeilik om vas te stel of kinders dalk die bal ’n ekstra stoot gee wanneer hulle dit laat val. 

Merk 50 cm, 100 cm, 150 cm en 200 cm op ’n muur vir hierdie eksperiment. Kinders moet in pare werk. 
Een kind hou die bal op ’n spesifieke hoogte en die ander tel die getal bonse en teken dit aan. Kinders sal 
dalk op ’n stoel moet staan om ’n bal van ’n hoogte van 2 meter (200 cm) te laat val. 

Gee kinders tyd om hul resultate vir vraag 2 te bespreek voordat hulle vraag 3 beantwoord. Dit is 
onwaarskynlik dat hulle elke keer wat die bal van ’n spesifieke hoogte laat val word, dieselfde getal bonse 
sal hê. Dit bevestig die idee van die moontlikheid van foute in die afmetings. Let op dat dit nie ’n slegte 
ding is dat foute voorkom nie. Wat belangrik is, is dat ons ’n eksperiment baie keer herhaal omdat ons 
weet foute kom tydens afmetings voor.  

Vra kinders wanneer daar baie getalle vir elke hoogte is, om voor te stel op watter manier hulle die groep 
getalle die beste sou kon voorstel. In hierdie geval kan kinders die modus gebruik. Natuurlik is die 
mediaan en die gemiddelde ook moontlike maniere om hierdie groep data voor te stel, maar omdat ons 
verwag dat die getalle baie eenders of meestal dieselfde sal wees, is die modus ’n doeltreffende waarde 
om te gebruik om die data voor te stel. 

Wanneer kinders die eksperiment baie keer herhaal het, is hulle in ’n beter posisie om gevolgtrekkings te 
maak. Hulle kan tot die volgende gevolgtrekking kom: Hoe hoër die punt TOT ’N HOOGTE VAN 200 cm (of 
2 m) van waar ’n bal laat val word, hoe meer keer sal dit bons. Hulle kan nie die gevolgtrekking maak dat 
die getal bonse onbepaald sal toeneem as die punt van waar die bal laat val word, toeneem nie. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Maatband, ’n tennisbal 

Bladsy 56 

Ons kan nie na slegs een stel afmetings ’n gevolgtrekking  

maak nie. Dit is te maklik om ’n fout te maak. Ons moet  

die bal verskeie keer van elke hoogte laat val. 
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1. Sammy het reghoeke uit vierkantige roosterpapier geknip. Sy maak toe vorms deur 

die reghoeke langs mekaar te sit om nuwe vorms te maak. Sammy se bababoetie 
skeur toe haar werk op. Help Sammy om uit te werk wat die oppervlakte van 
elkeen van die vorms was voordat dit opgeskeur is. Verduidelik hoe jy dit doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestudeer hierdie stuk van ’n reghoek wat van vierkantige roosterpapier gemaak 
is en toe beskadig is. 

 a. Wat is die kleinste oppervlakte wat die  
  reghoek sou kon hê voor dit geskeur is? 
   

 b. Wat is die grootste oppervlakte wat dit  
  sou kon hê? 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders die oppervlakte van reghoeke en los probleme op wat berekeninge 
met vierkante sentimeter behels. 
 
Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders hul strategieë met mekaar deel en hul antwoorde bewys. Bespreking van 
hierdie vrae sal help om kinders bewus te maak daarvan dat hulle die lengte en breedte van ’n reghoek 
kan vermenigvuldig wanneer hulle die oppervlakte daarvan bepaal. Dit sal volgende jaar duideliker 
gemaak word, moet dit dus nie nou noem nie tensy die kinders dit self oplet.  

Antwoorde en bespreking 

1. a. 15 vierkante cm d. 32 vierkante cm 

 b. 18 vierkante cm e. 30 vierkante cm 

 c. 21 vierkante cm f. 18 vierkante cm 

2. a. 18 vierkante cm 

 b. Daar is geen grootste oppervlakte nie omdat die oppervlakte afhang van hoe lank 
die reghoek is en ons nie weet wat die lengte van die reghoekige stuk papier is nie. 

 

Bladsy 57 

a. d. 

b. e. 

f. c. 
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Gebruik die GeoGenius-Visualiseringstel om hierdie taak uit te voer.  
Werk in ’n groep van vier. 

1. Gebruik stel 7 van die bevoegde kaarte. 

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. 

 b. Hoe verander jou aansig wanneer jy die blokke vorentoe en agtertoe op die  
  rooster skuif? 

 

 c. Hoe verander die ander drie aansigte wanneer jy die  
  blokke vorentoe en agtertoe op die rooster skuif? 

 

2. Gebruik stel 8 van die bevoegde kaarte. 

 a. Rangskik die blok op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. 

 b. Waarom is die groen blok sigbaar vanuit al vier aansigte? 

 

 c. Waarom is die aansig van die groen blok dieselfde vanuit al die aansigte? 

 

 d. Watter ander blok is sigbaar of gedeeltelik sigbaar vanuit al vier aansigte?  
  Verduidelik waarom dit so is. 

 

3. Gebruik stel 1 van die ekspertkaarte.  

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. 

 b. Watter blokke het jy gebruik om die rangskikking te maak? Sou jy ’n ander  
  kombinasie blokke kon gebruik? Bespreek. 

 

4. Kies enige drie blokke en maak enige rangskikking op die rooster. Gebruik 
skakerings van grys en die skoon aansigkaarte in die stel en maak ’n stel 
aansigkaarte. Gee jul kaarte vir ’n ander groep en vra hulle om jul rangskikking 
op die rooster te maak. 

  Wat was vir jou maklik in hierdie taak? Wat het jy moeilik gevind? 
  
 
 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders veranderinge in die aansig van ’n voorwerp soos vanuit verskillende 
posisies gesien. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer kinders die skoon aansigkaarte voltooi, moet hulle drie skakerings van grys gebruik. Hulle kan dit 
doen deur harder en sagter op ’n potlood te druk wanneer hulle inkleur. Elke blok moet dieselfde 
skakering van grys in elke aansig hê.  

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Visualiseringstel met skoon aansigkaarte 

Antwoorde en bespreking 

1. b. Die aansig moenie verander wanneer blokke vorentoe en agtertoe geskuif word 
nie, tensy die beweging verskuilde blokke sigbaar maak of blokke gedeeltelik 
verskuil. 

 c. Die teenoorgestelde aansig moenie verander wanneer blokke vorentoe en agtertoe 
geskuif word nie. Die aansigte van die sye sal verander. Soos wat ’n blok vorentoe 
of agtertoe geskuif word, lyk dit vanaf die sykant of dit na links of regs geskuif 
word. 

2. b. Dit is bokant die ander blokke; dus kan geen ander blokke enige deel daarvan 
bedek nie. 

 c. Die groen blok is ’n kubus met gelyke afmetings. Dit sal altyd dieselfde vanuit die 
vooraansig, agteraansig, boaansig en syaansigte lyk. 

 c. Aansig B en D 

 d. Die blou blok is sigbaar of gedeeltelik sigbaar vanuit al die aansigte. Dit is omdat dit 
hoog is. Slegs as die groen kubus bo-op ’n ander blok gesit word, kan dit vanuit ’n 
ander aansig verskuil word. Omdat die groen kubus skuins op die blou blok is, word 
dit nie verskuil nie. 

3. b. Die rooi en die geel blokke. Daar is geen ander kombinasie nie. 
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Bestudeer die plan van die winkelsentrum agterin die boek om die vrae  

te beantwoord. 

Risima gaan die winkelsentrum by Ingang 2 binne. 

1. Risima wil na winkel 2 gaan. Wat wil sy waarskynlik by winkel 2 koop? 

2. Teken ’n roete op die plan wat sy na winkel 2 kan volg. Verduidelik dan in woorde  

 hoe sy vanaf Ingang 2 by winkel 2 kan kom. 

 

3. As daar ’n ander roete is wat sy kan volg, teken dit ook op die plan. 

4. Nadat sy by winkel 2 was, wil Risima na die fliek gaan. Wat is die kortste roete? 

 

5. Risima se maat Khensani ontmoet haar by die fliek. Verduidelik hoe Khensani vanaf  

 Ingang 1 by die fliek kan kom.  

 

6. Waar in die winkelsentrum kan Risima en Khensani iets gaan eet? 

7. Risima gaan trek geld by die kitsbanke en koop dan ’n boek by Budget Books.  

 Teken die roete wat sy sal loop en beskryf die roete in woorde. 

 

8. Risima loop vanaf Budget Books na Ingang 1 om vir Khensani tot siens te sê. Is  

 Outdoor Trading aan haar linker- of regterkant? 

9. Kies enige winkel in die winkelsentrum. Beskryf hoe om vanaf Ingang 3 by hierdie  

 winkel te kom. Lees die beskrywing van jou roete vir ’n maat en vra hom of haar  

 om die aanwysings te volg. Kom jou maat by die regte winkel uit? 

 

10. Kies enige winkel in die winkelsentrum. Beskryf hoe om vanaf  

Ingang 4 by hierdie winkel te kom. Lees die beskrywing van jou  

roete vir ’n maat en vra hom of haar om die aanwysings te volg.  

Kom jou maat by die regte winkel uit? 

 

 

 

 

Op hierdie bladsy bepaal kinders posisie en teken ’n roete tussen posisies. 

Antwoorde en bespreking 

1. ’n Paar skoene 

2. Vanaf Ingang 2, draai regs by die eerste draai. Draai weer regs na Dressrite. Stap verby 
Blossoms en draai regs. King of Shoes sal die tweede winkel aan haar linkerkant wees. 

4. Sy moet teruggaan soos wat sy gekom het – draai regs wanneer sy by King of Shoes 
uitstap en draai links na Birthday Bash. Die fliek sal voor Risima wees. 

5. Vanaf Ingang 1, draai links na Birthday Bash. Die fliek sal voor Khensani wees. 

6. Icy Cream, Pies and More, Pizza Perfection of Burger Bazaar 

7. Sy moet links draai wanneer sy weg van die kitsbanke stap. Draai regs na Jewels & Gems 
en loop verby die fliek. Draai regs en gaan verby Beach & Sand. Budget Books sal voor 
Risima wees. 

8. Aan haar regterkant 

 

Bladsy 59 



 

             Grade 5 NS Companion (Afrikaans) 
 

60 
 

1. Sit die een punt van ’n buis (van tussen 30 en 40 cm  

 lank) op die vloer en die ander punt teen ’n liniaal  

 wat loodreg op die vloer is. 

 a. Laat val ’n albaster in die boonste opening van  

  die buis in. Meet met ’n maatband wat die  

  afstand is van die onderste punt van die buis tot 

  waar die albaster ophou rol. Hou die buis op 

  verskillende hoogtes en herhaal dit ’n paar keer. 

 b. Voorspel op watter hoogte die bokant van die buis moet wees om die albaster  

  die verste te laat rol. Bespreek. 

2. Doen die volgende vir elke hoogte in die tabel: Laat val ’n albaster vyf keer binne-in 

 die buis in, meet die afstand wat dit rol en teken jou resultate in die tabel aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a. Het die albaster elke keer ewe ver vanaf dieselfde hoogte gerol? Waarom of  

  waarom nie? 

 b. Gebruik die data wat jy versamel het om te voorspel wat die tipiese afstand is  

  wat die albaster sal rol wanneer dit van elke hoogte laat val word. Teken jou 

  voorspelling in die laaste kolom van die tabel aan. Wees gereed om te  

  verduidelik hoe jy die data gebruik het om jou voorspelling te maak. 

 c. Gebruik die data in jou tabel om te bepaal watter hoogte vanaf die bokant van  

  die buis tot die langste rol sal lei. 

 

Op hierdie bladsy versamel kinders data (deur met ’n liniaal te meet), teken dit in ’n tabel aan, beskryf 
sentrale waardes en teken ’n grafiek. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie aktiwiteit bepaal kinders die hoogte wat ’n buis moet wees om ’n albaster so ver moontlik te 
laat rol. Demonstreer vir die kinders hoe om die hoogte van die boonste punt van die buis te meet en 
waar hulle die albaster moet laat val (jy kan ook ’n tafeltennisballetjie gebruik). Vra hulle om te voorspel 
watter hoogte van die buis die albaster die langste afstand sal laat rol. Kinders moet bewus daarvan wees 
dat die albaster nie sal rol as die buis plat lê of as dit regop gehou word nie. 

Elke groep rol die albaster vyf keer vanaf elke hoogte in die tabel en teken aan watter afstand die albaster 
rol. Bespreek waarom hierdie afmetings nie identies is nie en watter afmeting die afstand wat die albaster 
vanaf elke hoogte rol, die beste beskryf. Dit mag die modus wees, maar dit is waarskynlik dat daar nie ’n 
modus op al die hoogtes sal wees nie. Sommige kinders mag besluit dat hulle die verste rol moet kies. 
Ander mag redeneer dat hulle die middelste rol van drie of vyf moet kies wanneer dit van die kortste tot 
die langste afstand gerangskik word (hulle is nog nie aan die mediaan bekendgestel nie en hoef nie hierdie 
term te gebruik nie). Sommige kinders mag voorstel om die gemiddelde te bepaal. Al is die gemiddelde 
nog nie formeel bekendgestel nie, is baie kinders vertroud daarmee om die gemiddelde punt van hul 
toetse uit te werk. Kinders moet staaf waarom hulle ’n spesifieke afmeting of opsommingstatistiek gekies 
het om al die rolle voor te stel. Hul keuse moet konsekwent wees. Hulle mag nie verskillende 
opsommingstatistiek vir verskillende hoogtes van die buis gebruik nie. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Kartonbuis (ongeveer 30 tot 40 cm lank, byvoorbeeld van tinfoelie, geskenkpapier, papierhanddoek, 
ens.), albaster, 30 cm-liniaal, maatband, wondergom 

Bladsye 60 & 61 
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4. Teken ’n staafgrafiek om jou  

 resultate vir elke hoogte van die  

 buis aan te teken. 

5. Vergelyk jou grafieke met die  

 grafieke van die ander kinders  

 in jou klas. 

 a. Op watter manier is die  

  grafieke dieselfde? 

 b. Op watter manier is die  

  grafieke verskillend? Wat  

  kon hierdie verskille  

  veroorsaak het? 

 c. Op watter hoogte moet die  

  bokant van die buis wees om  

  die albaster die verste te laat rol? 

 d. Wat let jy op oor die hoek van die buis met die vloer of tafel wanneer die  

  albaster die verste rol? 

6. a. Voorspel die afstand wat ’n albaster sal rol wanneer dit vanaf ’n hoogte van 20 

  cm in die buis laat val word. 

b. Laat val ’n albaster 50 keer in die buis wat 20 cm hoog gehou word. Teken jou 

 resultate in die tellingtabel aan. 

 

 

 

 

 

c. Het die albaster meestal minder as die afstand wat voorspel is, gelyk aan die  

 afstand wat voorspel is of verder as die afstand wat voorspel is, gerol? Wat sê 

 dit van jou voorspelling? 

 

’n Grafiek se vorm kan ongeveer soos die volgende een wees: 

Wanneer kinders klaar ’n grafiek van hul resultate  
geteken het, kan jy hulle vra om hul grafieke met die  
klas te deel en te kyk watter ooreenkomste en  
verskille daar is. Kan hulle verduidelik waarom elke  
groep nie dieselfde resultate gekry het nie? Was die  
albasters wat gebruik is ewe groot? Was die buise  
wat gebruik is dieselfde lengte? 
 
Watter ander vrae kan kinders vra? 
 
As kinders die afstand voorspel wat ’n albaster sal rol  
wanneer dit in ’n buis van 20 cm hoog laat val word,  
dan moet hulle die getal rolle korter as hul voorspelling 
halveer en die getal rolle langer as hul voorspelling  
halveer. 
 

Afstand wat albaster rol    Telling          Frekwensie 

Minder as voorspel 

Gelyk aan voorspelling 

Meer as voorspel 
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1. Sit ’n potlood in ’n skuifspeld en hou die potloodpunt in die middel van  

 die tolbord. 

      a.   

 

      b. 

 

      c. 

 

2. Draai die skuifspeld 20 keer en teken elke resultaat met ’n X in die tabel aan. 

 

 

 

 

 Was jou voorspellings in vraag 1 reg? 

3. Voorspel hoeveel keer die skuifspeld op groen sal land as jy dit soos volg draai: 

 a. 40 keer  b.  60 keer  c.  80 keer  d.  100 keer 

4. Draai die tolbord en vul die tabel vir jou groep en vier ander groepe in.  

 

 

 

 

 

5. Kombineer die resultate van die ander groepe om te bepaal hoeveel keer die  

 skuifspeld op groen geland het na dit soos volg gedraai is: 

 a. 40 keer  b.  60 keer  c.  80 keer  d.  100 keer 

6. Wat let jy op? 
 

 

Op hierdie bladsy tel kinders die getal moontlike uitkomste vir eenvoudige proewe. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Omdat een helfte van die oppervlakte van die tolbord groen is, sal kinders in hierdie aktiwiteit waarskynlik 
voorspel dat die getal keer wat ’n skuifspeld op groen land, die helfte sal wees van die getal keer wat dit 
gedraai word. Na 20 draaie kon sommige kinders vind dat die skuifspeld 10 keer op groen geland het, 
maar in sommige groepe kon dit meer of minder op groen geland het. Dit beteken nie dat hulle verkeerd 
is nie. Dit beteken ’n mens kan nie seker wees wat die uitkoms van ’n draai gaan wees nie. Kinders deel 
dan hul resultate met mekaar sodat hulle die resultate van 100 proewe het. Dit is waarskynlik dat, hoe 
meer resultate hulle het (wanneer meer proewe gedoen is), hoe nader sal die werklike resultate aan die 
voorspelde resultate kom. Wees bewus daarvan dat 100 resultate nog relatief laag is en dat dit moontlik 
is dat die data nog nie hierdie neiging sal toon nie. Jy kan al die resultate van die hele klas versamel sodat 
kinders kan bepaal hoeveel keer die tolbord na 200 of 500 draaie op groen geland het. Dit behoort nader 
te kom aan die helfte van die getal keer wat die skuifspeld gedraai is. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skuifspeld en ’n potlood 

Bladsy 62 

My Groep    Groep 1     Groep 2     Groep 3     Groep 4       Totaal 

40 draaie 

60 draaie 

80 draaie 

100 draaie 

Groen 

Blou 

Geel 

Rooi 

Getal groen resultate 

Getal draaie 

Voorspel hoeveel keer die skuifspeld op 

groen sal land as jy dit 20 keer draai. 

Voorspel hoeveel keer die skuifspeld op geel sal land 

as jy dit 20 keer draai. 

Voorspel hoeveel keer die skuifspeld op blou sal land  

as jy dit 20 keer draai. 
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In ’n projek wat jy vir jou onderwyser gaan inlewer, moet jy data versamel, organiseer  

en vertolk om die volgende vraag te beantwoord: 

Watter bal bons die meeste wanneer dit laat val  

word? ’n Tennisbal, ’n netbalbal, ’n gholfbal,  

’n muurbalbal, ’n tafeltennisbal of ’n krieketbal? 

Wanneer jy oor die projek skryf, moet jy wys hoe jy: 

1. bepaal het watter data om te versamel om die vraag te beantwoord. Bespreek  

 enige kwessies wat jy oorweeg het. 

2. die data aangeteken het. Moontlik het jy ’n tabel gebruik. 

3. die data opgesom en voorgestel het. Verduidelik waarom jy die data op ’n 
spesifieke manier opgesom en voorgestel het. 

4. jou gevolgtrekking (jou antwoord vir die vraag) gemaak het. Wys duidelik hoe die 
data die gevolgtrekking wat jy gemaak het, staaf. 

 

Op hierdie bladsy versamel kinders data, som dit op en stel dit voor ten einde gevolgtrekkings te maak. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie aktiwiteit word kinders ’n breë riglyn gegee van hoe om die vraag te beantwoord oor watter bal 
die meeste bons. Hulle moet die volgende stappe in die datakringloop gebruik. 
Moontlike oplossing van kinders: 

 

In hierdie eksperiment het ek uitgewerk watter bal die meeste bons nadat dit van ’n 

konstante hoogte van 1 meter laat val is. Ek het ’n tennisbal, netbalbal, gholfbal, 

muurbalbal, tafeltennisbal en krieketbal gebruik. 

Ek het elke bal 10 keer vanaf ’n hoogte van 1 meter laat val en getel hoeveel keer elkeen 

bons. Ek het my resultate in ’n tabel aangeteken. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Modus 

Tennis 8 8 10 9 9 8 8 8 9 8 8 

Netbal 18 16 19 18 16 15 15 17 18 18 18 

Muurbal 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Gholf 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 4 

Tafeltennis 19 19 18 17 20 19 19 18 17 19 19 

Krieket 5 5 5 4 5 6 5 6 5 5 5 

 

                                                                                         Ek het uitgewerk wat die 

                                                                                         modale getal keer is wat elke  

                                                                                         bal gebons het en ’n staafgrafiek 

geteken. Ek het die modus  

                                                                                         gebruik om die data op te som 

omdat daar in elke geval ’n getal 

                                                                                         bonse was wat beduidend meer 

                                                                                         as die ander voorgekom het. Ek 

het ’n  staafgrafiek gebruik 

omdat dit maklik is om die 

verskil in die getal bonse in ’n 

                                                                                         staafgrafiek te sien. 

My gevolgtrekking is: Van al die balle wat getoets is, bons die tafeltennisbal en die 

netbalbal die meeste. Die rede waarom ek twee balle gekies het en nie net een nie, is 

omdat die verskil tussen die modale getal bonse vir die twee balle nie so groot is nie. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Maatband, ’n versameling van verskillende soorte sportballe 
 

Bladsy 63 Daar is ’n goed gedefinieerde volgorde van  

aktiwiteite wat gebruik kan word om probleme  

in ’n verskeidenheid situasies op te los.  

Ons begin gewoonlik met ’n probleem –  

iets wat opgelos of beter verstaan  

moet word. 

’n Vraag of vrae wat beantwoord  

moet word om die probleem op te  

los, word geïdentifiseer. 

Daarna word gepaste data versamel  

ten einde die vraag te beantwoord. 

Wanneer die data versamel is, moet dit op so ’n manier georganiseer word dat dit  

makliker is om die vraag of vrae te beantwoord. Dit beteken gewoonlik dat die data  

opgesom moet word om die hoeveelheid data te verminder. Dit moet ook op so  

’n manier voorgestel word dat die neigings in die data duidelik sigbaar is. 

Uiteindelik word die data vertolk volgens die probleem en vraag of vrae wat die  

proses begin het – die vraag word dus beantwoord en die probleem word opgelos. 

Vertolk  
  data 

  Vra ’n   
  vraag 

Versamel 
  data 

Probleem 

Organiseer  
   data 
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1. Gebruik die stukke van die GeoGenius-Konstruksiestel om hierdie  

 veelvlak te maak. 

2. Bestudeer die voltooide veelvlak. 

 a. Watter vorms is die vlakke? 

 b.  Hoeveel vlakke het die veelvlak? 

 c.  Hoeveel rekkies het jy gebruik? 

3. Verwyder die rekkies versigtig een vir een van die veelvlak totdat jy die hele  

 oppervlak van die veelvlak heeltemal plat kan maak. Maak seker dat geeneen van  

 die stukke loskom nie. Maak ’n skets van die net van die veelvlak. 

 

 

 

 

 

 

4. Maak nou ’n akkurate tekening van die net op ligte karton. 

5. Voeg gomlussies (omtrent 1 cm wyd) op 

 elke tweede rand van jou net by. 

6. Knip die net uit en keep die voulyne van  

 die lussies met iets skerps (soos ’n  

 passerpunt of ’n balpuntpen). 

7. Sit gom op die lussies en sit die net  

 aanmekaar. Neem ’n foto van jou 

 veelvlak en plak dit hier. 

   

 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders die nette van ’n veelvlak. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie les kan vir ’n projek gebruik word. As hulle wil, kan kinders die veelvlak versier. 

Om die akkurate tekening te maak, moet kinders verkieslik stywe karton gebruik om die template van 
gelyksydige driehoeke en vierkante te maak. Dan trek hulle rondom die template af en knip dit uit. 

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel, ligte karton (verkieslik A2-grootte), stywe karton, ’n skêr, gom 

Antwoorde en bespreking 

2. a. Vierkante en (gelyksydige) driehoeke 

 b. 14 vlakke – 6 vierkante en 8 (gelyksydige) driehoeke 

 c. 24 rekkies 

3. 

 

Interessantheidshalwe: Hierdie veelvlak word ’n driehoekige ortobikupola genoem.object 

Bladsy 64 

Voorbeeld: 

Vou 



 

             Grade 4 NS Companion (Afrikaans) 
 

 
 

 
 Glossarium 

* Hierdie terme word nie in hierdie graad gebruik nie. 

Taal van lyne en hoeke 

Ewewydige lyne: Ewewydige reguitlyne is lyne wat altyd dieselfde afstand van mekaar is. Ewewydige lyne sal 
nooit sny nie, selfs as dit oneindig verleng word. 

Hoek: Die hoeveelheid draai tussen die twee bene van snylyne word die hoek tussen die lyne genoem. 

 Skerphoek*: ’n Hoek wat kleiner as ’n kwart van ’n volle draai is (minder as 90°). 
 Regte hoek: ’n Hoek wat gelyk aan ’n kwart van ’n volle draai is (gelyk aan 90°).  
 Stomphoek*: ’n Hoek wat groter as ’n kwart van ’n volle draai maar kleiner as ’n halwe draai is 

(groter as 90° en minder as 180°). 
 Gestrekte hoek*: ’n Hoek wat gelyk aan ’n halwe draai is, word ’n gestrekte hoek genoem (gelyk aan 

180°). 
 Inspringende hoek*: ’n Hoek wat groter as ’n gestrekte hoek maar kleiner as ’n volle omwenteling is 

(groter as 180° en minder as 360°). 
 Omwenteling*: ’n Hoek wat gelyk aan ’n volle draai is, word ’n omwenteling genoem (gelyk aan 

360°). 

Taal van simmetrie en transformasies 

Lynsimmetrie: Daar word gesê ’n figuur het lynsimmetrie wanneer dit langs ’n lyn gevou kan word sodat een 
deel presies bo-op die ander deel pas. Die lyn waarom die vorm gevou word, word die simmetrielyn 
genoem. 

Rotasiesimmetrie: Daar word gesê ’n vorm het rotasiesimmetrie wanneer ’n afgetrekte tekening daarvan 
wat om ’n punt gedraai word, die vorm in die beginposisie en ten minste een ander posisie bedek. Die punt 
waarom die afgetrekte tekening gedraai word, word die draaipunt of rotasiepunt genoem. As ’n afgetrekte 
tekening van ’n vorm die vorm net op een manier bedek, sê ons die vorm het geen rotasiesimmetrie nie. 

Tessellasie: Vorms wat in ’n herhalende patroon sonder oorvleueling gerangskik word sodat daar geen oop 
spasies of gapings is nie. 

Translasie: Die skuif van ’n vorm in ’n spesifieke rigting en vir ’n sekere afstand sonder om die vorm te draai. 

Refleksie: Wanneer ’n vorm op so ’n manier gekantel word dat dit sy spieëlbeeld vorm. Die lyn waarom die 
vorm gekantel word, word die spieëllyn (of simmetrielyn) genoem. 

Rotasie: Wanneer ’n vorm se posisie verander word deur dit ’n gegewe hoeveelheid om ’n punt te draai. 

Taal van tweedimensionele vorms 

Veelhoek: ’n Geslote vlakfiguur wat deur drie of meer lynsegmente (lynstukke) gevorm word. Veelhoeke 
word benoem volgens die getal sye of hoeke wat dit het. 

 Driehoek: 3 sye 
o Ongelykbenig*: ’n Driehoek waarvan drie sye ongelyk is. 
o Gelykbenig*: ’n Driehoek waarvan twee sye dieselfde lengte is. 
o Gelyksydig*: ’n Driehoek waarvan drie sye dieselfde lengte is. 
o Skerphoekig*: ’n Driehoek waarvan al drie hoeke skerphoeke is. 
o Reghoekig: ’n Driehoek waarvan een hoek ’n regte hoek is. 
o Stomphoekig*: ’n Driehoek waarvan een hoek ’n stomphoek is. 
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 Vierhoek: 4 sye 

o Parallelogram: ’n Vierhoek waarvan albei paar teenoorstaande sye ewewydig is. 
o Reghoek: ’n Parallelogram met regte hoeke. 
o Vierkant: 'n Vierhoek met al die pare aangrensende sye gelyk en al die hoeke regte hoeke. 
o Ruit: ’n Parallelogram waarvan al die sye gelyk is. 
o Trapesium*: ’n Vierhoek waarvan een paar teenoorstaande sye ewewydig is. 
o Vlieër*: ’n Vierhoek met twee paar aangrensende sye gelyk. 

 
 Vyfhoek: 5 sye 
 Seshoek: 6 sye 
 Sewehoek: 7 sye 
 Agthoek: 8 sye 

 
Taal van driedimensionele voorwerpe 

Veelvlak: ’n Geslote driedimensionele vaste vorm bestaande uit ’n versameling veelhoeke wat by die 
rande verbind is. 

Prisma: ’n Veelvlak met twee identiese veelhoekige vlakke wat ewewydig aan mekaar is en deur 
reghoekige vlakke verbind word. Prismas word benoem volgens die vorm van hul basis, byvoorbeeld: 
 

 

 

 

 

 Kubus: ’n Reghoekige prisma met vierkantige vlakke. 
 
Piramide: ’n Veelvlak met ’n veelhoekige basis wat met driehoekige vlakke aan ’n hoekpunt verbind word. 
Piramides word benoem volgens die vorm van hul basis, byvoorbeeld: 
 

 

 

 

 

 Viervlak*: ’n Veelvlak met vier driehoekige vlakke (driehoekige piramide). ’n Reëlmatige viervlak is 
’n viervlak met identiese gelyksydige driehoeke as vlakke. 

 
Silinder: ’n Driedimensionele voorwerp met twee identiese sirkels wat ewewydig aan mekaar is en deur ’n 
geboë reghoek verbind word. 
 

 

Driehoekige prisma 
 

Driehoekige piramide 
  

Reghoekige prisma 
  

Vyfhoekige prisma 
  

Seshoekige prisma 
  

Reghoekige piramide 
  

Vyfhoekige piramide 
  

Seshoekige piramide 
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Vlak: ’n Plat oppervlak van ’n veelvlak.  

Rand*: ’n Reguitlyn wat gevorm word waar twee vlakke van ’n veelvlak bymekaarkom. 

Hoekpunt*: ’n Punt waar drie of meer rande van ’n veelvlak bymekaarkom. 

Net: ’n Net is ’n rangskikking van veelhoeke wat by die rande verbind word en saam ’n voorwerp 
(veelvlak) kan vorm. 

Taal van meting 

Omtrek: Die totale afstand rondom die buitekant van ’n figuur. 

Oppervlakte: Die getal vierkante eenhede van ’n sekere grootte wat nodig is om die oppervlak van ’n 
figuur te bedek. 

Buite-oppervlakte: Die totale oppervlakte van al die vlakke van ’n voorwerp.  

Kapasiteit: Die hoeveelheid ruimte wat gevul kan word, gemeet in liter en milliliter. 

Volume: Die volume van ’n voorwerp verwys na die getal kubieke eenhede van ’n sekere grootte wat 
nodig is om die binnekant van die voorwerp vol te maak. 

Taal van statistiek 

Data: Die stel of versameling individuele brokkies inligting wat in enige proses met betrekking tot 
statistiek gebruik word. 

Populasie: In statistiek verwys die populasie na alle moontlike waarnemings wat gemaak kan word. 

Steekproef: In statistiek is ’n steekproef ’n onderafdeling van die populasie wat gekies en ontleed word 
met die doel om gevolgtrekkings of voorspellings oor die hele populasie te maak. 

Anoniem: Iemand se identiteit (naam) is onbekend of word nie genoem nie. 

Piktogram: ’n Frekwensiediagram wat ’n simbool gebruik om ’n sekere getal eenhede data voor te stel. 

Sirkeldiagram*: ’n Sirkeldiagram stel data as segmente van ’n sirkel voor. Elke segment stel ’n ander 
kategorie voor. Die grootte van die segment is eweredig aan die hoeveelheid data in elke kategorie. 

Staafgrafiek: ’n Frekwensiediagram wat reghoeke van gelyke breedte gebruik om verskillende kategorieë 
voor te stel. Die hoogte van elke reghoek is eweredig aan die hoeveelheid data in die kategorie. 

Opsommeningstatistiek: ’n Enkele kategorie of waarde wat gebruik word om ’n hele lys kategorieë of 
waardes op te som. Byvoorbeeld: 

 Modus, modale kategorie en modale waarde: Die datakategorie of waarde wat die meeste in ’n 
stel data voorkom, word die modus, die modale kategorie of die modale waarde genoem. Dit kan 
gebeur dat data geen modus het nie. Dit kan ook gebeur dat data twee of meer modale waardes 
het. 

 Mediaan*: Die mediaan is die middelwaarde. Dit is die middelste waarde wanneer die data in 
numeriese volgorde gerangskik word. 

 Gemiddelde*: Die gemiddelde van ’n stel data is die som van al die datawaardes gedeel deur die 
getal waardes in die stel. 

 
Waarskynlikheid: Hierdie afdeling van die wiskunde behels die berekening van die waarskynlikheid dat 
iets (’n gebeurlikheid) gaan voorkom. Waarskynlikheid kan op ’n skaal tussen 0 en 1 uitgedruk word. 0 
beteken ’n gebeurlikheid is onmoontlik en 1 beteken ’n gebeurlikheid sal beslis voorkom. 
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Plan van winkelsentrum Plan van winkelsentrum 
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Weerseëls vir piktogram 

 

Weerseëls vir piktogram 
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Reëlkaarte 

ewe getal onewe getal priemgetal 

veelvoud van 3 veelvoud van 4 veelvoud van 5 

veelvoud van 6 
getal met 2 as   

’n syfer vierkantsgetal 

minder as 10 meer as 10 en 
minder as 20 

meer as 20 en 
minder as 30  

minder as 15 meer as 15 
meer as 5 en  
minder as 25 

 

 

 

 

 

Reëlkaarte 

ewe getal onewe getal priemgetal 

veelvoud van 3 veelvoud van 4 veelvoud van 5 

veelvoud van 6 getal met 2 as   
’n syfer 

vierkantsgetal 

minder as 10 
meer as 10 en 
minder as 20 

meer as 20 en 
minder as 30  

minder as 15 meer as 15 
meer as 5 en  
minder as 25 
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Getalkaarte 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
 

Getalkaarte 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
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Van Hiele-mosaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reghoekige stroke vir geostroke 

Van Hiele-mosaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reghoekige stroke vir geostroke 
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Nette vir getal kubusse 

 
Nette vir getal kubusse 
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Wanneer jy die dokument druk, kies "Actual size" onder die "Paper Sizing & Handling"-opsies. 
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2 cm rooster 
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 Bronnelys 

GeoGenius-Konstruksiestel 
GeoGenius-Visualiseringstel 
Geoborde en rekkies 
Houtkubusse, 15 mm, 20 mm en 25 mm 
Sponskubusse of aaneengeskakelde kubusse 
Verskeidenheid sportballe 
Strooitjies 
Teller (vir speletjies) 
Glasbottel of fles (nie plastiek nie) met ‘n waterdigte deksel 
Boor of hamer 
Groot spyker 
Voedselkleursel 
Spieël met ‘n reguit rand 
Dobbelsteentjies 
5 verskillende soorte papierhanddoek 
Drupper 
Albaster 
Lyn/tou 
Maatband 
30 cm-liniaal afgemerk in mm en cm 
Meterstok 
Badkamerskaal 
Kombuisskaal 
Tennisbal 
Karton 
Gestippelde papier 
Aftrekpapier 
Transparante met vierkante roosters van 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm en 2 cm 
Kartonbuis (ongeveer 30 tot 40 cm lank, byvoorbeeld van tinfoelie, geskenkpapier, papierhanddoek) 
Skêr 
Gom 
Kleeflint 
Skuifspelde 
Wondergom 
Kleurpenne en potlode 
Permanente merkpen 
Plastieksakkie wat dig toemaak 
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