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1. Brei die patrone uit en beskryf hoe die vorm elke keer getransformeer word om die 
patroon te maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. Mary en Lerato reflekteer hierdie vorm. 
 
 
 
 
 
 

Wat het Mary en Kerato verskillend gedoen om hul beelde te maak? 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders patrone in terme van rotasies, refleksies en translasies. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie les word kinders aangemoedig om op te let dat ’n vorm om ’n lyn gereflekteer word en dat die 
posisie van die beeld verander soos wat die posisie van die lyn verander. 

Die aktiwiteit kan gekonsolideer word deur beelde van vorms op verskillende voulyne te teken. Dit sal 
later in die werkboek gedek word. 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  
 
 
 
 
Elke element in die patroon word gevorm deur die vorige element ’n kwart van ’n draai te 
draai. 

Al word hierdie patrone deur ’n kombinasie van ’n rotasie (om ’n punt) en ’n translasie 
gemaak, wil ons hê die kinders se bespreking moet meer op die rotasie-aspek en minder op 
die translasie fokus. 

 b.  
 
 
 
 
Refleksie 

Hierdie patrone word gemaak deur ’n kombinasie van ’n refleksie (om ’n refleksielyn of 
spieëllyn in die middel van die vorm) en ’n translasie OF deur middel van ’n refleksie om ’n 
eksterne refleksielyn. In die volgende vraag vestig ons die kinders se aandag op die posisie 
van die refleksielyn. Hulle moet hulle nie in hierdie vraag daarmee bemoei nie. 

 c.  
 
 
 
 
Getransleer (na regs) 

 d.  
 
 
 

Refleksie 

2. Mary en Lerato het albei die vorm gereflekteer sodat dit ’n spieëlbeeld van homself is. 
Lerato het die beeld verder weg van die oorspronklike vorm as Mary geteken. 

 

 

Bladsy 1 

Lerato Mary 

Wanneer ons ’n vorm 
skuif sonder om dit te 
draai, sê ons die vorm 
word getransleer. 

Wanneer ons ’n vorm 
kantel om sy spieëlbeeld 
te maak, sê ons die vorm 
word gereflekteer. 

Wanneer ons ’n vorm 
se posisie verander deur 
dit te draai, sê ons die 
vorm word geroteer. 
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1. Bingo, Felix, Denzil en Ivan is in die park. 

 a. Watter kind sien die park op hierdie  

  manier? 

 

 

 

 

 b. Watter kind sien die park op hierdie manier? 

 

 

 

 

 c. Teken ’n skets van hoe Bingo die park sien. 

 d. Hoe is dit wat Bingo sien dieselfde as dit wat Denzil sien en hoe is dit  

  verskillend? 

2. a. Maak sketse van hierdie sonbril soos wat dit vanuit 

 posisie A, B, C en D sal lyk. 

 

 

 b. Wat is dieselfde en wat is verskillend aan die aansigte vanuitposisie B en D? 

 

3. Lorna teken hierdie syaansig van ’n ander sonbril. 

 Na watter een van hierdie sonbrille het Lorna gekyk,  
 dink jy? Verduidelik waarom jy so sê. 
 

 

Op hierdie bladsy teken en vertolk kinders sketse van voorwerpe 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 
party 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. Ivan 

 b. Denzil 

 c.  
 
 
 
 
 
 

 d. Uit Denzil se posisie is ’n deel van die rondomtalie agter die hoë boom. Denzil sien die 
swaaie aan die linkerkant van die rondomtalie en die sandput aan die regterkant van die 
rondomtalie. Bingo sien die swaaie aan die regterkant van die rondomtalie en die sandput 
aan die linkerkant van die rondomtalie. 

2. a.             A        B              C      D 
 
 
 

 b. Nóg aansig B of nóg aansig D wys die vorm van die sonbril se lense. Die arms van die 
sonbril in aansig B is aan die linkerkant van die lense, terwyl die arms van die sonbril in 
aansig D aan die regterkant van die lense is. 

3.  Lorna kon na enige een van die drie sonbrille gekyk het. Die syaansig wys nie die vorm van 
die bril se raam nie. 

B 

A 

C 

D 

Bingo 

Ivan 

Felix 

Denzil 

Bladsy 2 
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1. Voltooi. 

 a. 1 millennium + 1 eeu + 1 dekade = ______ jaar 

 b. 1 millennium + 2 eeue = ______ jaar 

 c. 2 millennia + 6 dekades = ______ jaar 

 d. 3 252 jaar = ____ millennia + ____ eeue + ____ dekades + ____ jaar 

 e. 11 dekades = ______ eeu en _____ jaar 

 f. ’n halwe millennium = _____ jaar 

 g. ’n halwe millennium = _____ eeue 

2. Dit is ’n rooster van Vusi se dag. Vul albei kolomme in en beantwoord die vrae. 

 12- uur-tyd 24- uur-tyd 

Vusi staan op. 

Vusi ry fiets skool toe. 

Skool begin.  

Eerste pouse begin. 

Tweede pouse begin  

Skool maak klaar 

Tennisoefening begin 

Vusi gaan huis toe. 

6:20 vm 

 

7:55 vm 

10:20 vm 

 

 

 

5:15 nm 

 

07:35 

 

 

12:35 

15:10 

15:30 

 

 a. Hoe lank is dit van die tyd wat Vusi wakker word tot die skool begin? 
 

 
 b. Hoe lank is dit van die begin van eerste pouse tot die begin van tweede pouse? 
 

 
 c. Vusi verlaat sy huis om 7:35ivm en kom om 5:15inm  
  by die huis. Hoe lank is hy weg van die huis? 
 

 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekeninge met en herleidings tussen gepaste 
tydeenhede behels, insluitend dekades, eeue en millennia. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 1 millennium �	1 eeu �	1 dekade 1	110 jaar 

 b. 1 millennium �	2 eeue � 1	200 jaar 

 c. 2 millennia �	6 dekades � 2	060 jaar 

 d. 3	252 jaar � 3 millennia �	2 eeue �	5 dekades �	2 jaar 

 e. 11 dekades � 1 eeu en 10 jaar 

 f. ’n halwe millennium � 500 jaar 

 g. ’n halwe millennium � 5 eeue 

2.  12- uur-tyd           24- uur-tyd 

Vusi staan op. 6: 20 vm ��: �� 

Vusi ry fiets skool toe. �: �� vm 07: 35 

Skool begin. 7: 55 vm ��: �� 

Eerste pouse begin. 10: 20 vm ��: �� 

Tweede pouse begin. ��:�� vm 12: 35 

Skool maak klaar. �: �� vm 15: 10 

Tennisoefening begin. �: �� vm 15: 30 

Vusi gaan huis toe. 5: 15 vm ��: �� 
  

 a. 1 uur en 35 minute 

 b. 2 uur en 15 minute 

 c. 9 uur en 40 minute 

 

Bladsy 3 
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1. Werk uit watter een van hierdie lyne is die langste sonder om ’n liniaal, stukkie tou 

of maatband te gebruik. Verduidelik hoe jy dit gedoen het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skat die lengte van lyne A en B in millimeter. 

A:  ________ mm B: ________ mm 

3. Gebruik ’n stukkie tou en ’n liniaal om die lengte van lyne A en B in millimeter te 
bepaal. 

 A =  ________ mm B =  ________ mm 

4. Vergelyk die antwoorde wat jy in vraag 1 en vraag 3 gekry het. Is dit dieselfde? 
Indien nie, waarom nie? 

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

5 millimeter, 5 sentimeter, 10 sentimeter en 25 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 met behulp van sentimeter en  
millimeter. 
 
Voorgestelde lesaktiwiteite 

Mense wil dinge kan meet sodat hulle dit kan vergelyk. Die standaardeenhede wat ons vandag gebruik, is 
mensgemaak en word slegs sedert die redelik onlangse verlede 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. Dit is moontlik vir ’n kind om die lengte van lyne A en B te vergelyk 
deur enige informele meeteenheid te gebruik, maar dit word problematies wanneer een kind die lengte 
van lyn A met een informele meeteenheid meet en ’n ander kind die lengte van lyn B met ’n ander 
informele meeteenheid meet. 

Kinders moet geleentheid kry om strategieë te bespreek om lengte te vergelyk sonder om die 
standaardmeeteenhede waarmee hulle nou vertroud is, te gebruik. Hulle kan die lengte van hierdie lyne 
vergelyk in terme van hoeveel boontjies hulle op elke lyn kan sit, hoeveel skuifspelde op elke lyn pas of 
hoeveel keer ’n 10c-munt op die lyn gerol kan word. Bespreek die implikasies van elke metode, 
byvoorbeeld: die boontjies moet almal ewe groot wees en skuifspelde pas dalk nie maklik op ’n geboë lyn 
nie. Dit is belangrik dat kinders besef dat dit wel moontlik is om die twee lyne met behulp van ’n 
niestandaard-meeteenheid te vergelyk. 

Vra die kinders gedurende die bespreking om met mekaar te deel watter mate wat hulle gebruik het. Een 
groep kon gemeet het dat lyn A 8 skuifspelde lank is en ’n ander groep kon gemeet het dat lyn B 3 en ’n 
half rolle van ’n 10c-munt is. Beteken dit dat lyn A langer as lyn B is?  

Vra die kinders voordat hulle skat watter voorwerpe gegewe afmetings het hoe hulle hierdie voorwerpe 
gaan kry. Hulle kan besluit om liggaamsdele te gebruik. Sommige kinders se naels kan byvoorbeeld 5 mm 
breed wees of die breedte van die kneukels van die middelste drie vingers kan 5 cm wees. 

Hou deeglik toesig wanneer die kinders in vraag 4 skat – elkeen moet 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. 

Bespreek met die kinders wat ’n goeie en ’n slegte skatting is. As jy 5 mm uit is wanneer jy 5 mm skat, is 
dit nie goed nie, maar as jy 5 mm uit is wanneer jy 5, 10 of 25 sentimeter skat, is dit heel goed. 

Hulpmiddels nodig:  

Moontlike eenhede om mee te meet (bv. 10c-munte, skuifspelde, boontjies), ’n stukkie tou, ’n liniaal 
afgemerk in sentimeter en millimeter. 

Antwoorde en bespreking 

7. a. 32 mm � 3 cm 2 mm � 3,2 cm f. 601 cm � 6 m 1 cm � 6,01 m 

 b. 56 mm � 	5 cm 6 mm � 5,6 cm g. 2	400 m � 2 km 400 m � 2,4 km 

 c. 78 mm � 7 cm 8 mm � 7,8 cm h. 3	140 m � 3 km 140 m � 3,14 km 

 d. 250 cm � 2 m 50 cm � 2,5 m i. 5	070 m � 5 km 70 m � 5,07 km 

 e. 348 cm � 3 m 48 cm � 3,48 m   

 

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. 

A 

B 

Bladsye 4 & 5 



 

             Grade 6 NS Companion (Afrikaans) 
 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Gebruik die GeoGenius-Konstruksiestel om die antwoorde vir hierdie vrae te  
 ondersoek. 

a. Is dit moontlik om ’n veelvlak te maak as jy presies vyf reghoeke en polyhedron 
een vyfhoek gebruik? 

 b. Is dit moontlik om die veelvlak te maak as jy hoogstens nog een ander vorm 
  gebruik? Watter ander vorm kan jy gebruik? 

 c. Teken ’n rowwe skets van die hele veelvlak wat jy gemaak het. 

 d. Wat is die naam van hierdie veelvlak? 

 
 
 
 
 
2. Verwys na die veelvlak wat jy in vraag 1 gemaak het. 

 a. Hoeveel vlakke het die veelvlak? 

 b. Hoeveel rande het die veelvlak? 

 c. Hoeveel hoekpunte het die veelvlak? 

 d. Watter vorms is by elke hoekpunt van hierdie veelvlak saamgevoeg? 

3. a. Voeg drie gelyksydige driehoeke saam om ’n hoekpunt 
te vorm. Hou aan om gelyksydige driehoeke saam te 
voeg totdat jy ’n veelvlak maak waarin daar drie 
gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt is. Maak ’n 
rowwe skets van die veelvlak wat jy gemaak het. 

 b. Wat is die naam van hierdie veelvlak? 

 c. Hoeveel vlakke, rande en hoekpunte het hierdie veelvlak? 

4. Kan jy twee vorms saamvoeg om ’n hoekpunt van ’n veelvlak te vorm? Bespreek. 
 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders driedimensionele voorwerpe volgens die vlakke, 
hoekpunte en rande. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Nee 

 b. ’n Tweede vyfhoek is nodig. 

 c.  

 

 

 

 

 d. Prisma met ’n vyfhoekige basis 

2. a. 7 vlakke 

 b. 15 rande 

 c. 10 hoekpunte 

 d. 2 reghoeke en ’n vyfhoek 

3. b. Piramide met ’n driehoekige basis of viervlak 

 c. 4 vlakke, 6 rande en 4 hoekpunte 

4. Nee. Twee vorms (vlakke) wat by ’n hoekpunt saamgevoeg is, lê rug aan rug. ’n Derde vorm (vlak) is 
nodig om die punt waar dit ontmoet, oop te maak. 

 

 

Bladsy 6 

rand 

vlak 

hoekpunt 
Veelvlakke het vlakke, rande en hoekpunte. 
  

’n Veelvlak is ’n geslote driedimensionele vaste vorm wat bestaan  

uit ’n versameling veelhoeke wat by die rande saamgevoeg is.  
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Bestudeer die tydsonekaart agterin die boek. Die kaart wys die tydsones 

van al die lande in die wêreld. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Dit is 8 nm in Londen, Engeland. 

 a. Hoe laat is dit in Johannesburg, Suid-Afrika? 

 b. Hoe laat is dit in Perth, Australië? 

 c. Hoe laat is dit in Rio de Janeiro, Brasilië? 

 d. Hoe laat is dit in Los Angeles, Verenigde State van Amerika? 

2. Dit is 5 nm in Nairobi, Kenia. 

 a. Hoe laat is dit in Londen, Engeland? 

 b. Hoe laat is dit in Johannesburg, Suid-Afrika? 

 c. Hoe laat is dit in Sydney, Australië? 

 d. Hoe laat is dit in Los Angeles, Verenigde State van Amerika? 

3. Watter dag en tyd is dit in Suid-Afrika wanneer die mense in Perth Nuwejaar begin 
vier? 

 
 
4. Zinzi woon in Suid-Afrika. Sy wil haar tannie bel wat met vakansie 
 in Thailand is. Haar tannie sê sy moet om 8 nm Thailand-tyd bel.  
 Hoe laat moet Zinzi in Suid-Afrika bel? 
 

 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen gepaste tydeenhede 
behels, insluitend tydsones en -verskille. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is die eerste keer wat kinders in wiskunde met die begrip van tydsones kennis maak. Kinders het in 
Graad 5 in Natuurwetenskappe geleer dat die Aarde om sy eie as draai. Hierdie begrip sal moontlik 
bespreek moet word wanneer kinders die tydsonekaart ondersoek. 

Hulpmiddels nodig: 

Tydsonekaart (plakkaat of op witbord geprojekteer) 

Gee kinders baie geleenthede om deur die tydveranderinge te werk. Vra hulle om te verduidelik hoe hulle 
die tyd uitgewerk het. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 10 nm 

8 nm + 2 uur 

 b. 4 vm die volgende dag 

8 nm + 8 uur = (8 nm + 4 uur) + 4 uur 

 c. 5 nm 

8 nm – 3 uur 

 d. 12 vm 

8 nm – 8 uur 

2. a. 2 middag 

5 nm – 3 uur, Londen [0] is 3 uur agter Nairobi [+3] 

 b. 4 nm 

5 nm – 1 uur, Johannesburg [+2] is 1 uur agter Nairobi [+3] 

 c. 12 middernag 

5 nm + 7 uur, Sydney [+10] is 7 uur voor Nairobi [+3] 

 d. 6 vm 

5 nm – 11 uur = 5 nm – 5 uur – 6 uur, Los Angeles [-8] is 11 uur agter Nairobi [+3] 

3. 6 nm, 31 Desember 

Middernag – 6 uur, Suid-Afrika [+2] is 6 uur agter Perth [+8] 

4. 3 nm 

8 nm – 5 uur = 3 nm. Suid-Afrika [+2] is 5 uur agter Thailand [+7] 

 

Die tydsone gemerk 0 staan bekend as die Gekoördineerde Universele Tyd-sone 
(of UTC-sone). Engeland is in die UTC-sone. 

As dit 7 vm in Engeland is, kan ons uitwerk hoe laat dit in Suid-Afrika is. Die kaart 
wys dat Suid-Afrika in die +2-sone is. As die tyd in Engeland dus 7 vm is, dan is die 
tyd in Suid-Afrika 7 + 2 = 9 vm. 

As dit 7 vm in Perth is, is dit 1 vm in Suid-Afrika. Die kaart wys Perth is in die +8-
tydsone en Suid-Afrika is in die +2-sone. Dit beteken Perth is 6 uur voor Suid-
Afrika. In Suid-Afrika is dit dus 7 – 6 = 1 vm. 

 

Bladsy 7 
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1. Facebook vereis dat mense ten minste  

 13 jaar oud moet wees voordat hulle ’n  

 Facebook-rekening kan kry. Volgens ’n  

 onlangse verslag het meer as die helfte van  

 die kinders met wie onderhoude gevoer is, voor  

 die ouderdom van 13 ’n Facebook-rekening  

 gehad. Watter data moet jy versamel om die  

 volgende vraag te kan beantwoord:  

 “Watter persentasie van die kinders in my skool  

 wat jonger as 13 is, het ’n Facebook-rekening? 

2. Hoe gaan jy hierdie data versamel? Vir wie gaan jy vra? Hoeveel mense gaan jy 

 vra? Verduidelik die beste manier om die data te versamel sodat dit  

 verteenwoordigend van al die kinders in jou skool is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ontwerp ’n eenvoudige vraelys wat jy sal kan gebruik om die data te versamel wat  

 jy nodig het om die vraag hierbo te beantwoord. 

 

4. Bespreek enige spesiale oorwegings wat jy in ag moet neem wanneer jy die vraelys 

 uitdeel en inneem. 

 

Op hierdie bladsy stel kinders eenvoudige vrae oor hul omgewing en stel verskillende bronne vir die 
versameling van gepaste data voor. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Sosiale media raak toenemend gewild. Ten spyte van die regulasies en waarskuwings sluit baie kinders 
aan by sosiale media-platforms wat glad nie gepas vir kinders is nie. 

In hierdie aktiwiteite moet kinders besef dat hulle nie inligting van elke kind in hul skool hoef te versamel 
nie, maar dat hulle ’n steekproef uit die skool kan kies. Die getal kinders wat deel van hul opname is, moet 
bepaal word deur die grootte van die populasie (die grootte van die skool). Hoe meer kinders aan die 
opname deelneem, hoe meer verteenwoordigend is die steekproef van die kinders in die skool. ’n 
Steekproef moet gekies word sodat dit verteenwoordigend van die populasie is. Om dit te doen, kan die 
steekproef gestratifiseer word en dan kan die kinders ewekansig gekies word. Byvoorbeeld, besluit eers 
hoeveel kinders van elke graad deel van die opname moet wees en kies dan daardie getal kinders 
ewekansig uit elke graad. Aangesien ons slegs geïnteresseerd is in kinders onder 13 jaar oud, kan die 
hoërskool uitgesluit word. 

Kinders kan al die name in elke graad in ’n hoed sit en omtrent 20 name uit elke graad ewekansig trek. As 
verskillende groepe onderhoude met verskillende groepe van 20 kinders voer, sal dit interessant wees om 
te sien hoe eenders en verskillend die resultate van die opname is. Jy kan ook ander metodes ondersoek – 
rekenaarprogramme soos Excel kan ewekansigegetalle-opwekking doen. Party wetenskaplike 
sakrekenaars kan ook ewekansige getalle genereer. Hierdie getalle kan na kinders se name verwys. 

Die vraelys moet eenvoudig en bondig wees, byvoorbeeld: 

Maak asseblief ’n regmerkie by een opsie by elke vraag. 
Jou antwoorde sal anoniem bly. 
 
1.  Hoe oud is jy?  

Jonger as 13 jaar 13 jaar of ouer 

 
2. Het jy ’n Facebook-rekening? 

Ja Nee 

   
Dankie. 

Dit is baie belangrik dat hierdie antwoorde anoniem is. Bespreek die betekenis van die woorde “anoniem” 
en “vertroulik” met die kinders. 

Hierdie vraelys is uit die aard van die saak sensitief. Kinders is dalk nie eerlik oor of hulle ’n Facebook-
rekening het nie omdat hulle bang is hulle sal in die moeilikheid beland. Ten einde anoniemiteit te 
verseker, kan kinders vra dat vraelyste ingegee word deur dit byvoorbeeld in ’n boks op ’n spesifieke plek 
te sit (in plaas van om dit persoonlik terug te gee aan die kinders wat die ondersoek doen). 

Wanneer kinders ander kinders vra om ’n vraelys in te vul, is dit belangrik dat hulle verduidelik wat die 
doel van die vraelys is en dat hulle deelnemers verseker dat die vraelys anoniem sal bly. 

Bladsye 8 & 9 

In statistiek verwys ’n populasie na al die moontlike waarnemings wat gemaak kan  

word. Byvoorbeeld, as ons die sosiale media-subskripsies van kinders in ’n skool 

bestudeer, is die populasie al die kinders in daardie skool. As ons egter die sosiale  

media-subskripsies van kinders in ’n stad bestudeer, dan is die populasie al die  

kinders in daardie stad. 

Omdat dit moeilik kan wees om al die lede van ’n populasie by ’n opname in te sluit, 

word ’n steekproef gekies. ’n Steekproef is ’n onderafdeling van die populasie. Die 

opname word dan met die steekproef gedoen met die doel om gevolgtrekkings of 

voorspellings in verband met die hele populasie te maak. Dit is belangrik dat die 

steekproef op so ’n manier gekies word dat dit so verteenwoordigend moontlik van  

die populasie is. 
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5. Deel jou vraelys aan ten minste 50 kinders in jou skool uit. Neem soveel moontlik  

 van die ingevulde vraelyste in. Gebruik telmerke om die antwoorde in ’n tabel aan 

 te teken. 

 

 

 

 

 

 

6. Watter persentasie van die vraelyste wat jy uitgedeel het, is ingegee? Waarom,  

 dink jy, het jy nie almal teruggekry nie? Wat kon jy gedoen het om ’n groter  

 persentasie van die vraelyste terug te kry? 

 

7. Watter persentasie van die kinders wat jonger as 13 is, het ’n Facebook-rekening? 

 

8. Stem jou data ooreen met die verslag wat beweer dat meer as die helfte van alle  

 skoolkinders voor die ouderdom van 13 ’n Facebook-rekening het? 

 

9. Som in ’n stelling op wat jou data sê oor die getal kinders in jou skool wat ’n  

 Facebook-rekening het voor hulle 13 jaar oud is. 

 

10. Watter persentasie van die kinders wat ouer as 13 is, het ’n Facebook-rekening? 

 

11. Gebaseer op die data wat jy versamel het, hoe gehoorsaam, dink jy, is mense aan  

 die reël dat jy ten minste 13 jaar oud moet wees om ’n Facebook-rekening te kan  

 hê? 

 

12. Skryf ’n nuwe vraag wat jy nou graag sal wil beantwoord en wat jy nie kan  

 beantwoord uit die inligting wat jy versamel het nie. 

Kinders mag vind dat hulle nie al hul vraelyste teruggekry het nie. As hulle te min teruggekry het, sal hulle 
moet nadink oor waarom die vraelyste nie ingegee is nie. Hulle sal ’n ander strategie moet gebruik om 
meer vraelyste terug te kry. 

Kinders mag hulp nodig hê om te bereken watter persentasie kinders Facebook-rekeninge het, veral as 
hul totaal nie uit ’n faktor van 100 is nie. Kinders kan hierdie persentasie gebruik om ’n opsommende 
stelling te maak, byvoorbeeld: “By die Hillcrest Christen-akademie het 30% van die kinders onder 13 jaar 
’n Facebook-rekening.” 

Hulpmiddels nodig: 

Klaslyste 

Antwoorde en bespreking 

1. Ouderdom in jaar; of ’n kind ’n Facebook-rekening het of nie 

4. Die persoon wat die vraelys invul, moet anoniem bly. Hulle kan oneerlik wees omdat 
hulle dink hulle sal in die moeilikheid beland omdat hulle ’n Facebook-rekening het of 
hulle kan weier om die vraelys in te vul. 

  

 

   Jonger as 13 jaar                         13 jaar of ouer 

      Telmerke            Totaal             Telmerke            Totaal 

Het ’n Facebook-
rekening 

Totaal 

Het nie ’n 
Facebook-rekening 

Anoniem beteken iemand se identiteit (naam) is nie bekend nie of word nie bekend 
gemaak nie. 
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1. Bepaal die omtrek van elke veelhoek. Wys jou werk. 

 

 

 

 

 

 

2. Dit is hoe Risima die omtrek van hierdie reghoek uitgewerk het. 

 

 

 

 Bestudeer die metodes wat ander kinders gebruik het: 

 Kenny: 2 × 4 + 2 × 15 
 Khobus: 2 × (4 + 15) 
 Lebogang: 2 × 4 + 15 

a. Watter van hierdie ander metodes sou Risima ook kon gebruik het? 

b. Watter metode is die doeltreffendste? 

 
3. Gebruik die doeltreffendste metode om die omtrek van elke reghoek te bereken. 

Wys in jou werk hoe jy die metode gebruik het. Wees gereed om te verduidelik 
waarom jy daardie metode gekies het. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ondersoek hoeveel verskillende reghoeke met ’n omtrek van 54 cm jy kan teken. 

Verduidelik hoe jy dit uitgewerk het. 
 

PAGE 10 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat die omtrek van veelhoeke behels en ondersoek die omtrek 
van reghoeke. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Moedig kinders aan om die metodes te deel wat hulle gebruik om die omtrek van ’n driehoek te bepaal en 
te motiveer waarom die metode wat hulle gebruik doeltreffend is. 

Vraag 2 vra nie die doeltreffendste metode om die omtrek van reghoeke te bereken nie. Dit vra kinders 
om na die afmetings van hiérdie reghoek te kyk en die beste metode daarvoor te kies. Ons wil hê kinders 
moet gemaklik met ’n verskeidenheid gepaste metodes voel. In vraag 3 moet kinders hul keuse van 
metode op die afmetings van die reghoeke baseer. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 26,3 cm 

 b. 238 mm 

2. a. Kenny en Khobus het ook geldige metodes. 

(2 � 4 � 15 � 23) Dit is nie ’n geldige metode nie omdat dit net drie sye van die reghoek 
insluit, 4 cm, 4 cm en 15 cm. So nie kan die metode wel korrek wees, maar Lebogang het 
die volgorde van bewerkings vergeet en nie in die hakies opgetel nie. 

 b. In hierdie geval mag dit doeltreffender wees om 4 en 15 te verdubbel en dit dan op te 
tel. Dit is omdat dit maklik is om 15 te verdubbel. 

As die afmetings 16 cm en 4 cm is, sal dit beter wees om 16 en 4 eers op te tel en dan 20 
te verdubbel. 

3. a. 11 cm 

 b. 18 cm 

 c. 40 cm 

4. Die omtrek van ’n reghoek sal dubbel die som van twee sye wees. Die helfte van 54 is 27; dus 
moet ons bepaal watter pare getalle ’n som van 27 het. Dit sal oneindig wees tensy die 
ondersoek die afmetings van reghoeke tot telgetalle beperk. Daar is 13 reghoeke wat ’n 
omtrek van 54 cm het wanneer die afmetings telgetalle is. Sien die volgende tabel vir al die 
moontlikhede. 

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	
26	 25	 24	 23	 22	 21	 20	 19	 18	 17	 16	 15	 14	
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a. b. 

Omtrek verwys na die totale afstand rondom die buitekant van ’n figuur. 

  

4 cm 

15 cm 

20 mm 

28 mm 

25 mm 

74 mm 

7,2 cm 

4,1 cm 

3,5 cm 

5,1 cm 

6,4 cm 

1,5 cm 

4 cm 

a. 

3 cm 

6 cm b. 

10 cm 

10 cm c. 
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Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekening met meeteenhede vir kapasiteit behels. 

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. Kaasskons 

meel 500 ml 2 koppies 

bakpoeier 10 ml 2 teelepelss 

rooipeper 1 ml 1

5
 teelepel 

sout 2 ml 2

5
 teelepel 

cheddarkaas 250 ml 1 koppie 

groente olie 15 ml 1 eetlepel 

melk 125 ml 1

2
 koppie 

  

4. a. 54 koppies 

Kinders kan die volgende redenasie volg: 72 × 3-kwart = 216 kwarte. Maar 4 kwarte is 

1; dus is 216 kwarte gelyk aan 54 (216 ÷ 4). 

 b. 13 liter en 500 milliliter 

 

   0,4 ml   0,8 ml   1,2 ml    1,6 ml    0,1 ml       0,6 ml        1,3 ml     1,8 ml 

    0,5ml  0,9ml  1,25ml  1,8ml   
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Blaai na die agterkant van die boek en knip die tangramstukke uit.  
Hou hierdie stukke op ’n veilige plek, want jy gaan dit weer gebruik. 

1. Gebruik stukke 3, 4 en 5. 

 a. Maak ’n reghoek. Maak ’n rowwe skets om jou bevindinge aan te teken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b. Dui aan of die hoeke van die reghoek regte hoeke, skerphoeke of stomphoeke  
  is. 

 c. Dui met ’n kleurpotlood aan watter sye van die reghoek gelyk is. 
 

 

Op hierdie bladsye beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die getal en lengte van 
die sye en die grootte van die hoeke. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, tangramstukke (agterin boek), ’n plastieksakkie om die tangramstukke in te hou, kleurpenne of -
potlode 

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 
Al die hoeke wat groen gemerk is, is regte hoeke. Die teenoorstaande sye is gelyk in 
lengte. 

2.  

 

Al die hoeke wat geel gemerk is, is skerphoeke en die hoeke wat pers gemerk is, is  
stomphoeke. Die sye teenoor mekaar is gelyk in lengte. 

3.  

 

 

 

Al die hoeke wat groen gemerk is, is regte hoeke. Die teenoorstaande sye is gelyk in 
lengte. 

4.  

 

 

 

Die hoeke wat geel gemerk is, is skerphoeke en die hoeke wat pers gemerk is, is 
stomphoeke. Die sye teenoor mekaar is gelyk in lengte. 

5. Beide die reghoek en die parallelogram se teenoorstaande sye is gelyk in lengte. Die 
reghoek se vier hoeke is almal regte hoeke. Die parallelogram het ’n teenoorstaande 
paar skerphoeke en ’n teenoorstaande paar stomphoeke. 

 

Bladsye 12 & 13 
Die hoeveelheid draai tussen twee lyne wat by ’n punt verbind is, 
word die hoek genoem.  

’n Hoek bestaan uit twee lyne wat die bene van die hoek genoem 
word. 

Die punt waar die twee lyne ontmoet, word die hoekpunt genoem. 

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

 ’n Hoek wat gelyk aan ’n halwe draai is, word ’n 
gestrekte hoek genoem. 

’n Hoek wat groter as ’n kwart van ’n volle draai maar 
kleiner as ’n halwe draai is, word ’n stomphoek genoem. 

  

’n Hoek wat kleiner as ’n kwart van ’n volle draai is, word ’n 
skerphoek genoem. 

been 

been 

hoek 

regte hoek 

skerphoek 

stomphoek 

gestrekte hoek 
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1.    

 

Bestudeer die kaart van Suid-Afrika agterin die boek. 

1. Gee die roosterverwysing van elkeen van die volgende plekke. 

 a. Upington     c. Polokwane 

 b.  Durban     d. Kaapstad 

2. Sê watter stad voorkom in: 

 a. G7      c. H2 

 b. J9      d. K10 

3. Die Jafta-gesin ry oos vanaf Kaapstad op die N2. Hulle draai links op die N6. 

 a. Waarheen kan hulle op pad wees? 

 b. Verduidelik ’n ander roete wat hulle kan volg om by dieselfde plek te kom. 

 
 
4. Die kaart van Suid-Afrika het ’n skaal van 1 : 13 500 000. Dit beteken 1 cm op die 

kaart is 13 500 000 cm op die grond.  

a. Hoe ver is 13 500 000 cm in meter?  

b. Hoe ver is 13 500 000 in kilometer? 

5. a. Gebruik ’n stukkie tou, ’n liniaal en die skaal van die kaart om die lengte van 
  die N2 tussen Kaapstad en Durban te bepaal. 

 b. Gebruik die internet om uit te vind wat die werklike afstand tussen Kaapstad en 
  Durban langs die N2 is. 

6. a. Gebruik ’n stukkie tou, ’n liniaal en die skaal van die kaart om die lengte van 
  die N12 tussen Kimberley en Beaufort-Wes uit te werk. 

 b. Gebruik die internet om uit te vind wat die werklike afstand tussen Kimberley. 
  en Beaufort-Wes langs die N12 is. 
 
7. Dink na oor jou antwoorde vir vrae 5 en 6. Waarom, dink jy, is daar so ’n verskil 

tussen die afstand wat jy met ’n liniaal en die kaartskaal uitgewerk het en die 
afstand volgens die internet? 

 

 

 

 

Op hierdie bladsy bepaal kinders posisie op ’n gekodeerde kaart en beskryf hoe om tussen posisies op die 
kaart te beweeg. Kinders meet ook en los probleme op wat berekening met meeteenhede behels deur ’n 
gegewe skaal te gebruik. 

Hulpmiddels nodig: 

Tou, liniaal afgemerk in sentimeter en millimeter  

Antwoorde en bespreking 

1. a. D7 c. L12 

 b. L5 d. B2 

2. a. Kimberley c. Port Elizabeth 

 b. Johannesburg d. Pretoria 

3. a. Bloemfontein 

 b. Hulle kan ook op die N1 reguit na Bloemfontein ry. 

4. a. 135	000 meter 

 b. 135 kilometer 

5. a. Ongeveer 1	485 km 

 b. 1	663 km 

6. a. Ongeveer 540 km 

 b. 493 km. 

7. ’n Onpresiesheid van 1 mm as tou gebruik word, is 13,5 km, d.w.s. 5 mm � 67,5 km en as 
gevolg van die skaal van die kaart kan ons nie draaie en kronkels in die pad raaksien nie, wat 
kan verduidelik waarom die meeste skattings minder as die werklike afstand sal wees. 

 

 

 

Bladsy 14 
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1. Watter massas word op hierdie skale aangedui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. Benoem vier papierbekertjies A, B, C en D.  

 b. Sonder om ’n skaal te gebruik, sit jy water in elke bekertjie sodat dit die  
  volgende gewig het:   

  A: 10 grams B: 25 grams C: 100 grams D: 200 grams 

 c. Sit elke bekertjie op ’n kombuisskaal en toets hoe na jou skatting aan die  
  werklike gewig was. 
 

3. Voltooi. 

 a. 1 000 kg = 1 ton d. 2 125 kg = ________ ton 

 b. 2 000 kg = ________ton e. ________ kg = 4 
7

10
 ton 

 c. ________ kg = 
1

5
 ton f. ________ kg = 12 ton 

4. Pas elke dier by sy benaderde gewig. 

 

 

Op hierdie bladsy skat kinders die massa van voorwerpe in gram en kilogram en los probleme op wat 
herleiding tussen kilogram en ton behels. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Laat kinders gewigte wat vir meet gebruik word, vashou om ’n gevoel vir die massa daarvan te ontwikkel. 
Vra watter ander voorwerpe hulle dink dieselfde weeg as ’n 5 g-gewig, ’n 50 g-gewig, ens. 

Hulpmiddels nodig:  

Papierbekertjies, water, kombuisskaal (digitaal is verkieslik hier) 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 4 kg b. 3,4 kg c. 16,5 kg 

3. a. 1	000 kg � 1 ton d. 2	125 kg � 1 �
�
 ton 

 b. 2	000 kg � 2 ton e. 4	700 kg � 1 ton 

 c. 200 kg � �
�
 ton f. 12	000 kg � 1 ton 

4.  leeu    19 g 

by    �
���

 g 

haas    1�
�
 ton 

kameelperd   190 kg 

muis    1 kg 
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a. b. c. 

leeu 

by 

haas 

kameelperd 

muis 

19 g 

 
9

100
 g  

1 
1

2
 ton 

190 kg  

1 kg 
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1. Bepaal die oppervlakte van hierdie reghoeke. Verduidelik hoe jy jou antwoorde 
 uitgewerk het. 

. 

 

 

 

 

 

 

2. Bepaal die oppervlakte van elke veelhoek. Verduidelik hoe jy jou antwoorde 
uitgewerk het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bepaal die oppervlakte van hierdie driehoeke. Verduidelik hoe jy jou antwoorde 
uitgewerk het. 

 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en bepaal kinders die oppervlakte van reghoeke en driehoeke met behulp 
van vierkanteroosters. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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

Kinders kan die oppervlakte van die reghoeke in vraag 1 bepaal deur die vierkante te tel of deur die 
getal vierkante in elke ry te tel en dit met die getal rye te vermenigvuldig. Indien hulle dit doen, 
behoort hulle te besef dat dit dieselfde is as om die lengte van die reghoek met die breedte te 
vermenigvuldig. 

Lei ’n bespreking oor wat kinders omtrent die oppervlakte van die veelhoeke in vraag 2 oplet. In 
hierdie stadium behoort hulle nog vierkante te tel om die oppervlakte van veelhoeke te bepaal. Soms 
is daar halwe vierkante, byvoorbeeld wanneer ’n vierkant deur ’n hoeklyn gesny word. Ander halwe 
vierkante is ingewikkelder. Moedig kinders aan om self halwe reghoeke te begin oplet. 

Moenie vir kinders sê watter metodes of strategieë hulle moet gebruik om hul oplossings uit te werk 
nie. Laat hulle eerder verduidelik wat hulle dink. Spesifieke strategieë sal op ’n volgende bladsy 
duideliker raak. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 10 vierkante eenhede c. 9 vierkante eenhede 

 b. 20 vierkante eenhede   

2. a. 4 vierkante eenhede e. 9 vierkante eenhede 

 b. 2 vierkante eenhede f. 4 �
�
 vierkante eenhede 

 c. 8 vierkante eenhede g. 6 vierkante eenhede 

 d. 4 vierkante eenhede h. 3 vierkante eenhede 

3. a. 4 vierkante eenhede  

 

Helfte van ’n 2 by 4-reghoek 

 

 

 

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. 

a.                   b.                                         c. 

a.                 b.                   c.                                   d. 

e.                          f.                            g.                          h. 

a.                           b.                          c. 

Bladsy 16 
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  b. 4 vierkante eenhed  

 

Helfte van ’n 1 by 2-reghoek � helfte van 2 
vierkante � 1 vierkant  

en  

Helfte van ’n 3 by 2-reghoek � helfte van 6 
vierkante � 	3	vierkante 

 c. 7 �
�
 vierkante eenhede  

 

Helfte van ’n 1 by 3-reghoek � helfte van 3 

vierkante � 1 �
�
 vierkante 

en  

Helfte van ’n 4 by 3-reghoek � helfte van 12 
vierkante � 6 vierkante 
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1. Shaheeda se twee maats het geskat hoe lank ’n minuut is. Sy het vir Anwar sewe 
kanse gegee en vir Denzil ses kanse. 

Dit is Anwar se skattings (in sekondes): 53;  64;  68;  53;  60;  55;  56 

Dit is Denzil se skattings (in sekondes): 58;  54;  51;  62;  48;  65 

 Bepaal die modus vir Anwar se skattings en Denzil se skattings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bestudeer Anwar se skattings van hoe lank ’n minuut is. 

 a. Rangskik sy skattings van die kortste tot die langste. 
 
 
 b. Wat is die mediaan van Anwar se skattings? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bestudeer Denzil se skattings van hoe lank ’n minuut is. 

 a. Rangskik sy skattings van die kortste tot die langste. 

 

 b. Wat is Denzil se mediaanskatting? 

 
4. Wie het die beste idee van hoe lank ’n minuut is, Anwar of Denzil? Gee ’n rede vir 

jou antwoord. 
 
 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders ongegroepeerde numeriese data om te bepaal watter telling die 
meeste voorkom (modus) en wat die middelpunt (mediaan) van die datastel is ten einde middelwaardes 
te beskryf. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit. Volg die riglyne vir hierdie aktiwiteit voordat kinders 
hul werkboeke oopmaak. 

Vra die kinders of hulle sonder om ’n horlosie te gebruik kan skat hoe lank ’n minuut is. Verduidelik dat jy 
gaan toets hoe goed hulle die lengte van ’n minuut kan skat. Sê vir die kinders wanneer die minuut begin 
en begin ’n stophorlosie. Hulle moet hul hand opsteek wanneer hulle dink ’n minuut (of 60 sekondes) is 
verby. Teken die werklike tyd in sekondes aan. Herhaal dit vir al die kinders in die klas. 

Skryf al hierdie tye (in sekondes) op die bord. Vra die kinders hoe goed die klas geskat het hoe lank 60 
sekondes is. Hulle sal moontlik noem dat sommige kinders baie na aan reg was, terwyl ander onderskat 
het en oorskat het. Beklemtoon dat jy die hele klas se skattings wil beskryf en nie net al die individuele 
skattings nie. Lei die bespreking na die modale waarde. Die modale waarde is die tydslengte in sekondes 
wat die meeste kinders geskat het. Dit kan gebruik word as ’n aanduiding van die hele klas se skatting. 

Probeer dan om twee groepe te vergelyk om te kyk watter groep se skatting die naaste aan 60 sekondes 
was. Kies twee groepe wat nie ’n modale waarde het nie en stel die vraag: “Is daar ’n ander getal wat 
hierdie data kan opsom of voorstel?” Kies een groep met ’n ewe getal kinders en ’n tweede groep met ’n 
onewe getal kinders. 

Nou is die kinders gereed om hul werkboeke te gebruik. Stel die mediaan aan die kinders bekend en 
verduidelik dit. 

Hulpmiddels nodig: 

Stophorlosie 

Antwoorde en bespreking 

1. Modale skatting vir Anwar � 53 sekondes 

Daar is geen modale skatting vir Denzil nie. 

2. a. 53;  53;  55;  56;  60;  64;  68 

 b. Mediaanskatting � 56 sekondes 

3. a. 48;  51;  54;  58;  62;  65 

 b. Middelwaardes is 54 en 58. Mediaanskatting � 56 sekondes 

4. Ons kan nie uit hierdie lyste sê wie die beste is nie. Ons kan nie Anwar en Denzil se 
modale skattings vergelyk nie omdat daar geen modus in Denzil se lys is nie. As ons die 
mediaan gebruik om elke seun se skattings voor te stel, dan is hulle ewe goed met die 
skat van ’n minuut. 

Die gemiddelde is nog nie omskryf nie alhoewel kinders mag weet hoe om die 
gemiddelde van hul punte uit te werk. Indien hulle sou voorstel om hierdie gemiddelde 
te gebruik, is die gemiddelde skatting vir Anwar ongeveer 58,4 sekondes en vir Denzil is 
dit 56,3, wat aandui dat Anwar die beste is met die skat van die lengte van ’n minuut. 

Nog ’n waarde wat gebruik kan word om ’n versameling data op te som en 
voor te stel, is die mediaan. Die mediaan is die sentrale of middelwaarde. Dit is 
die middelwaarde wanneer die data in numeriese volgorde gerangskik word.  
  

Wanneer daar ’n ewe getal datawaardes is, is die mediaan ’n getal wat 

halfpad tussen die twee middelste getalle is. Byvoorbeeld, 6
1

2
 lê halfpad tussen 

5 en 8. 
  

Bladsy 17 
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1.    

 

1. Bestudeer eers die definisies van die verskillende soorte driehoeke in die glossarium 

agterin die werkboek. Bepaal of hierdie driehoeke ongelykbenig of gelykbenig is en 

of dit reghoekig of stomphoekig is. 

 

 

 

 

 

2. Trek ten minste 10 afskrifte van elke driehoek af en knip dit uit. Maak 

met elke driehoek deur slegs skuiwe en draaie te gebruik (moenie die driehoeke 

kantel nie). Plak jou tessellasie van driehoek A hieronder en plak jou tessellasie van 

driehoek B op die volgende bladsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op hierdie bladsye ondersoek kinders die tessellasie van driehoeke en fokus op die ooreenkomste en 

verskille tussen reghoeke en parallelogramme. 

Hulpmiddels nodig: 

Liniaal afgemerk in millimeter, karton, skêr, gom, kleurpenne 

Antwoorde en bespreking 

1. Driehoek A is ’n stomphoekige ongelykbenige driehoek. 

Driehoek B is ’n reghoekige ongelykbenige driehoek. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Verskillende vierhoeke is op die tessellasies hierbo aangedui. Onthou, in hierdie stadium sal 

kinders net kan besluit dat teenoorstaande sye ewewydig is as dit vir hulle ewewydig lyk. 

Driehoek A tesselleer om drie verskillende parallelogramme te vorm. Driehoek B tesselleer ook 

om drie parallelogramme te vorm, waarvan een ’n reghoek is (aangedui in rooi). Kinders kan ook 

ander groter parallelogramme en reghoeke aandui. Moedig hulle aan om slegs die 

parallelogramme en reghoeke te identifiseer wat uit twee driehoeke bestaan. 

4. Wanneer ’n mens die tessellasies en die transformasies van die driehoeke bestudeer wat hierdie 

vierhoeke vorm, kan jy tot die gevolgtrekking kom dat die teenoorstaande sye van ’n 

parallelogram (en reghoek) ewe lank is omdat dit uit identiese driehoeke bestaan. Die 

teenoorstaande hoeke van die parallelogram is ook ewe groot omdat dit saamgestel is uit gelyke 

hoeke van identiese driehoeke. 

Die reghoek is spesiaal omdat sy binnehoeke reghoekig is. Ons weet dit omdat dit met behulp van 

’n reghoekige driehoek gevorm is. 

 

 

Bladsye 18 & 19 

A 

B 

vierhoek waarvan albei paar teenoorstaande sye 

ewewydig is. 

waarvan die binnehoeke almal 90˚ is. 
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1. Voltooi. 

 a. 5 weke = ____ dae d. 96 uur = ____ dae 

 b. 4 uur = ____ minute e. 730 dae = ____ jaar 

 c. 300 sekondes = ____ minute f. 3 dae = ____ uur 

2. Zoliswa gaan 4 dae ’n week na haar netbaloefening wat elke keer  
 90 minute lank is. 

 a. Hoeveel minute is dit per week?  

 b. Hoeveel uur is dit? 

3.            Zintle het Michelle vyf keer op ’n spesifieke dag gebel.  
            Die lengte van die oproepe was:  

           3:20     6:10     4:05     1:54     13:06 

           Altesaam hoe lank was sy daardie dag met Michelle 
           oor die foon? 
 
 
 
Bestudeer die tydsonekaart agterin die boek en beantwoord dan die  
volgende vrae.  

4. Dit is 3 nm in Suid-Afrika. 

 a. Hoe laat is dit in Parys, Frankryk?  

 b. Hoe laat is dit in Tokio, Japan?  

 c. Hoe laat is dit in Mexikostad, Mexiko? 

 d.  Hoe laat is dit in Rio de Janeiro, Suid-Amerika? 

5. Suzi is in Ottawa in Kanada. Sy wil graag na haar huis in Suid-Afrika bel. Dit is 
alreeds 7 nm in Kanada. 

 a. Hoe laat is dit in Suid-Afrika? 

 b. Dink jy dit is ’n goeie tyd om te bel? Indien nie, wat stel jy voor moet sy doen? 

 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen gepaste 
tydeenhede, insluitend tydsones en -verskille, behels. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Gee kinders baie geleenthede om deur die tydveranderinge te werk. Vra hulle om te verduidelik hoe hulle 
die tyd uitgewerk het.  

Hulpmiddels nodig:  

Tydsonekaart (plakkaat of op witbord geprojekteer) 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 5 weke � 35 dae  d. 96 uur � 4 dae 

 b. 4 uur � 240 minute e. 730 dae � 2 jaar 

 c. 300 sekondes � 5 minute f. 3 dae � 72 uur 

2. a. 360 minute 

 b. 6 uur 

3. 28:35 

4. a. 2 nm 

3 nm �	1 uur, Parys [�1] is 1 uur agter Suid-Afrika [�2] 

 b. Middernag 

3 nm �	7 uur, Tokio [�9] is 7 uur voor Suid-Afrika [�2] 

 c. 10 vm. 

3 nm �	5 uur � 3 nm – 	3 uur – 	2 uur, Rio de Janeiro [�3] is 5 uur agter Suid-Afrika [�2] 

 d. 7 vm 

3 nm �	8 uur � 3 nm – 	3 uur – 	5 uur, Mexikostad [�6] is 8 uur agter Suid-Afrika [�2] 

5. a. 2 vm (die volgende dag) 

7 nm �	7 uur � 7 nm �	5 uur �	2 uur, Suid-Afrika [�2] is 7 uur voor Ottawa [�5] 

 b. Dit is nie ’n goeie tyd nie omdat die meeste mense om 2 vm slaap. Sy moet liewer vroeg 
die volgende oggend bel, omtrent 7 vm (As sy 5 uur wag, sal dit middernag vir haar wees 
en sy sal moeg of aan die slaap wees). 
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Bestudeer die kaart van Suid-Afrika agterin die boek . 
Die skaal van die kaart is 1 : 13 500 000.  

1. Die Williams-gesin gaan met vakansie na die Punda Maria-ruskamp in die 
Nasionale Krugerwildtuin. 

 a. Verduidelik hoe die Williams-gesin vanaf Johannesburg na die noordelike deel  
  van die Nasionale Krugerwildtuin moet ry. 
 

 b. Kan jy die kaart van Suid-Afrika gebruik om aan die Williams-gesin te  
  verduidelik hoe om by die Punda Maria-ruskamp te kom? Verduidelik. 
 

2. Bestudeer die kaart van die Nasionale Krugerwildtuin agterin die boek.  
 Die skaal van die kaart is 1 : 1 700 000. 

 a. Kan jy die kaart van die Krugerwildtuin gebruik om vir die Williams- 
  gesin te verduidelik hoe om vanaf hul huis in Johannesburg by die  
  Krugerwildtuin te kom? Verduidelik. 

 

 b. Kan jy die kaart van die Krugerwildtuin gebruik om vir die Williams-gesin te  
  verduidelik hoe om vanaf hul huis in Johannesburg by die Krugerwildtuin te  
  kom? Verduidelik. 

 

 c. Kan jy die kaart van die Krugerwildtuin gebruik om vir die Williams-gesin te  
  verduidelik hoe om by hul chalet in die Punda Maria-ruskamp te kom?  
  Verduidelik. 

 

3. Verduidelik wat jy oplet oor die besonderhede op die kaarte met verskillende skale. 

 

4. Die Williams-gesin ry vanaf die Punda Maria-ruskamp na die Shingwedzi-ruskamp. 

 a. Gebruik ’n stukkie tou, ’n liniaal en die skaal van die kaart om die lengte vanaf  
  Punda Maria na Shingwedzi te bepaal. 

 b. Gebruik die internet om die werklike afstand van Punda Maria na Shingwedzi te  
  bepaal. 

 c. Dink na oor jou antwoorde vir vraag a en b. Waarom, dink jy, is daar so ’n  
  verskil tussen die afstand wat jy met die liniaal en die skaal bereken het en die  
  kaart en die afstand volgens die internet? 
 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders hoe om tussen posisies op ’n kaart te beweeg, meet afstand en los 
probleme op wat berekening tussen meeteenhede behels deur ’n gegewe skaal te gebruik. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Voordat kinders die vrae begin beantwoord, lei jy ’n bespreking oor die kaart van Suid-Afrika. Vra kinders 
of hulle hul eie stad of dorp of die naaste stad of dorp op die kaart kan kry. Vra of hulle hul eie straat op 
die kaart kan raaksien. Hierdie vraag lei tot ’n bespreking van hoeveel besonderhede op ’n kaart getoon 
kan word. Hoe groter die ruimte wat op ’n kaart uitgebeeld word, hoe groter is die skaal wat nodig is en 
hoe minder besonderhede kan aangedui word. Hoe kleiner die ruimte wat voorgestel word, hoe kleiner is 
die skaal en hoe meer besonderhede kan voorgestel word. As jy vir kinders ’n kaart van die skool en/of 
hul omgewing kon wys, sou hulle moontlik hul eie straat kon vind. Hulle sou egter nie noodwendig ander 
dorpe of stede op daardie kon sien nie. 

Hulpmiddels nodig:  

Tou, liniaal afgemerk in sentimeter en millimeter 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Hulle moet in ’n noordelike of noordoostelike rigting op die N1 ry. 

 b. Nee. Punda Maria is nie op die kaart van Suid-Afrika aangedui nie. 

2. a. Ja. Dit is op die kaart benoem en is reg langs die Punda Maria-hek. 

 b. Nee. Johannesburg en paaie buite die Nasionale Krugerwildtuin is nie op hierdie kaart 
nie. 

 c. Nee. Al is Punda Maria op die kaart aangedui, kan ons nie die besonderhede van die 
uitleg binne-in die ruskamp sien nie. Ons kan dus nie paaie in die kamp, chalets, 
swembaddens, die ontvangs of enige ander strukture in die kamp sien nie. 

3. Hoe groter die ruimte wat op ’n kaart uitgebeeld word, hoe groter is die skaal wat nodig is en 
hoe minder besonderhede kan aangedui word. Hoe kleiner die ruimte wat voorgestel word, 
hoe kleiner is die skaal en hoe meer besonderhede kan voorgestel word. 

4. a. Ongeveer 77 km 

 b. 71 km 

 c. ’n Onpresiesheid van 1 mm as tou gebruik word, is 1,7 km, d.w.s. 5 mm � 8,5 km en as 
gevolg van die skaal van die kaart kan ons nie draaie en kronkels in die pad raaksien nie, 
wat kan verduidelik waarom die meeste skattings minder as die werklike afstand sal 
wees. 
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1. Skat elke ding se temperatuur. Skryf jou skattings in die tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Gebruik ’n termometer om die werklike temperatuur te meet. Vul die tabel in. 
Vergelyk jou geskatte temperatuur en die werklike temperatuur met ’n maat s’n. 

3. Wat sal elke temperatuur wees as dit 3 °C styg?  

Gebruik die termometer om jou te help. 

 a. 9 °C b. -1 °C c. -8 °C 

 

4. Op ’n koue dag is die temperatuur -2 � in die oggend en 5 °C  

 in die middag. Hoeveel grade het die temperatuur gestyg? 

 
5. Die grafiek wys die temperatuur in Benoni op 16 Maart. 

 

 

 

 

 

 

 a. Wat was die temperatuur om 4 vm? 

 b. Wat was die temperatuur om 6 nm? 

 c. Vir hoeveel uur was die temperatuur 20 °C of warmer? 

 d. Wat was die hoogste temperatuur wat hierdie dag aangeteken is? 

 

 

Op hierdie bladsy skat en meet kinders temperatuur met behulp van die Celsius-skaal, hulle los probleme 
op wat berekeninge met temperatuur behels en lees data op ’n lyngrafiek. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders om hul skattings van die temperatuur met die klas te deel. Bespreek dit deur vrae soos die 
volgende te vra: Wie se skatting was die hoogste/laagste? Hoeveel kinders dink die grond sal kouer as 
12� wees? 

Besin oor die geskatte temperatuur nadat kinders die temperatuur gemeet het. Verskaf geleentheid om 
te bespreek waarom verskillende kinders verskillende temperatuur aangeteken het. Dit mag wees dat 
party kinders die termometer nie lank genoeg gelos het in die ding wat hulle gemeet het nie. Party 
kinders kon ook die temperatuur van die grond in die son of in die skaduwee gemeet het. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Termometer 

Antwoorde en bespreking 

3. a. 12	�  b. 2	�  c. �5	�  

4. 7	�  

5. a. 15	�  

 b. 20	�  

 c. 9 uur 

 d. 25	�  
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Gebruik die stukke in die GeoGenius-Konstruksiestel om hierdie vrae 
te beantwoord. 

1. Kan jy ’n veelvlak met twee gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt konstrueer? 
Verduidelik jou antwoord. 

 
 
 
2. Konstrueer ’n veelvlak met drie gelyksydige 

driehoeke by elke hoekpunt. Neem ’n foto van 
die veelvlak en plak dit hier regs of maak ’n 
skets van die veelvlak. 

 a. Hoeveel vlakke het hierdie veelvlak? 

 b. Hoeveel rande het hierdie veelvlak? 

 c. Hoeveel hoekpunte het hierdie veelvlak? 

3. Konstrueer ’n veelvlak wat vier gelyksydige 
driehoeke by elke hoekpunt het. Neem ’n foto 
van die veelvlak en plak dit hier regs of maak 
’n skets van die veelvlak. 

 a. Hoeveel vlakke het hierdie veelvlak? 

 b. Hoeveel rande het hierdie veelvlak? 

 c. Hoeveel hoekpunte het hierdie veelvlak? 

4. Konstrueer ’n veelvlak met vyf gelyksydige 
driehoeke by elke hoekpunt. Neem ’n foto van 
die veelvlak en plak dit hier regs of maak ’n 
skets van die veelvlak. 

 a. Hoeveel vlakke het hierdie veelvlak? 

 b. Hoeveel rande het hierdie veelvlak? 

 c. Hoeveel hoekpunte het hierdie veelvlak? 

5. Kan jy ’n veelvlak konstrueer wat ses gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt het? 
Verduidelik jou antwoord. 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders driedimensionele voorwerpe volgens die getal vlakke, 
rande en hoekpunte. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie les help kinders om op die vlakke rondom die hoekpunte van ’n veelvlak te begin fokus. Dit sal 
hulle later help om spesiale soorte veelvlakke te ondersoek. Die veelvlakke wat hulle in hierdie les bou, is 
3 van die 5 platoniese vaste vorms, maar dit is nie nodig dat hulle dit weet nie. 

Dit mag bo die kennisvlak van ’n Graad 6-kind wees om te redeneer waarom dit onmoontlik is om ’n 
veelvlak met ses gelyksydige driehoeke by ’n hoekpunt te konstrueer. As gevolg van die aard van die 
GeoGenius-stukke en die elastisiteit van die rekkies is dit nie onmiddellik duidelik dat ses gelyksydige 
driehoeke tesselleer nie. Kinders kan voortgaan om al hoe meer driehoeke by te voeg, maar uiteindelik 
behoort hulle op te let dat hulle nêrens kom nie. Dit is voldoende dat hulle geleentheid kry om met die 
vorms te speel. Hopelik sal hulle nuuskierig raak oor die rede waarom dit skynbaar nie werk nie. Die feit 
dat 6 × 60° = 360°, sal later ontwikkel word. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. Nee. Twee vorms (vlakke) wat by ’n hoekpunt ontmoet, lê rug aan rug. ’n Derde vorm (vlak) is 
nodig om die punt waar dit ontmoet, oop te maak. 

2. ’n Viervlak het drie gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt.  

 a. 4 vlakke  

 b. 6 rande 

 c. 4 hoekpunte 

3. ’n Agtvlak het vier gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt.  

 a. 8 vlakke 

 b. 12 rande 

 c. 6 hoekpunte 

4. ’n Twintigvlak het vyf gelyksydige driehoeke by elke hoekpunt.  

 a. 20 vlakke s 

 b. 30 rande 

 c. 12 hoekpunte 

5. Nee. Die driehoeke lyk asof dit plat lê, soos ’n teëlwerk.  
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1. Sit ’n potlood in ’n skuifspeld en hou die potloodpunt in die middel 

 van die sirkel om ’n tolbord te maak. 

      Voorspel hoeveel keer die skuifspeld 

      op geel sal stop wanneer dit 20 keer gedraai word. 

      Draai die skuifspeld 20 keer. Teken aan hoeveel keer 

      die skuifspeld op geel stop en hoeveel keer dit op 

      blou stop. 

 c. Was jou voorspelling reg?      

 d. Deel jou resultate met die klas en kombineer al die resultate. Wat let jy op? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dui aan watter posisie op die skaal (A tot J) die waarskynlikheid voorstel dat elke 

 tolbord op rooi sal land. Verduidelik. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie aktiwiteit sal kinders waarskynlik voorspel dat die getal keer wat ’n skuifspeld op geel land, die 
helfte is van die getal keer wat dit gedraai word omdat geel die helfte van die oppervlakte van die tolbord 
is. Alhoewel dit nie gedefinieer is nie, het kinders wat hierdie voorspelling maak die teoretiese 
waarskynlikheid dat die skuifspeld op geel sal land, korrek bepaal. Wat ons egter wil hê kinders moet 
oplet, is dat dit nie seker is dat die helfte van die draaie op geel sal land nie. Die studie van 
waarskynlikheid leer ons dat die eksperimentele waarskynlikheid (of relatiewe frekwensie) slegs na talle 
proewe nader aan die teoretiese waarskynlikheid beweeg. 

Die hele klas se resultate kan versamel word. Skryf op die bord hoeveel keer die skuifspeld vir elke paar of 
groep op geel geland het. Vra kinders om elke keer voordat jy die resultate op die bord aanteken, ’n 
voorspelling te maak. Byvoorbeeld: 

Naam: Getal geel Getal blou Totaal vir geel Totaal vir blou Totale getal 
draaie 

Jarryd 8 12 8 12 20 

Melanie 15 5 23 17 40 

 Hoeveel keer, dink jy, het die skuifspeld na 60 draaie op geel geland? 

Naam: Getal geel Getal blou Totaal vir geel Totaal vir 
blou 

Totale getal 
draaie 

Jarryd 8 12 8 12 20 

Melanie 15 5 23 17 40 

Craig 10 10 33 27 60 

 Hoeveel keer, dink jy, het die skuifspeld na 80 draaie op geel geland? 
 
Hulpmiddels nodig: 

Skuifspeld en potlood 

Antwoorde en bespreking 
 
2. a. C b. G 

 c. F d. J 
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Waarskynlikheid is die afdeling van wiskunde wat die berekening van die  

waarskynlikheid of die kans dat ’n gebeurlikheid sal voorkom, behels. Byvoorbeeld,  

die waarskynlikheid dat die skuifspeld in die tolbord op geel stop, is een halwe. 

Die waarskynlikheid dat ’n gebeurlikheid voorkom, word op ’n skaal van 0 tot 1  

uitgedruk. 0 beteken die gebeurlikheid is onmoontlik en 1 beteken die gebeurlikheid  

sal beslis gebeur. 

onmoontlik        onwaarskynlik   ewe waarskynlik      waarskynlik          beslis        

  0                                                                                1 

A         B       C     D     E    F  G              H        I         J 

a.                              b.                              c.                               d. 

a. 

 
 

b. 

      0                                                   
1

2
                                                 1 
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1. Revat het die oppervlakte van hierdie driehoek uitgewerk.  
 Dit is hoe hy dit gedoen het. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Is Revat reg? Skryf ’n nota om te verduidelik wat hy gedoen het.    
 

 

 

 

2. Bepaal die oppervlakte van elke veelhoek. Verduidelik hoe jy jou antwoord uitwerk. 

 

 

 

 

 

 

3. Bepaal die oppervlakte van elke veelhoek. Verduidelik hoe jy jou antwoord uitwerk. 

 

 

Op hierdie bladsy gebruik kinders vierkanteroosters om die oppervlakte van reghoeke en driehoeke te 
ondersoek en te bepaal. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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

Antwoorde en bespreking 

2. a. 8 vierkante eenhede   

 b. 1 vierkante eenheid   

 c. 4 vierkante eenhede   

 d. 3 vierkante 
eenhede 

Dit kan bereken word as die oppervlakte van die reghoek – die 
oppervlakte van die blou driehoek – die oppervlakte van die groen 
driehoek  

d.w.s. 8 � �
�
� 2 � 1 � �

�
� 4 � 2 � 8 � 1 � 4 � 3 

 

 

3. a. 2 vierkante eenhede 8 � 4 � 2 � 2  
 

 

 

 b. 4 �
�
 vierkante eenhede 12 � 1 �

�
� 6 � 4 �

�
  

 

 

 

 

 c. 2 �
�
 vierkante eenhede 9 � �

�
� 3 � 3 � 2 �

�
  

 

 

 

 

 d. 4 vierkante eenhede 9 � 1 �
�
� 1 �

�
� 2 � 4  
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Ek het die driehoek in 2 reghoekige driehoeke opgebreek. Elke 
reghoekige driehoek is die helfte van die oppervlakte van ’n 
reghoek.  
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Blaai na die agterkant van die boek en knip die Van Hiele-mosaïekstukke uit.  
Hou hierdie stukke op ’n veilige plek, want jy gaan dit weer gebruik. 

1. a. Gebruik stukke 2, 4, 5 en 6 om hierdie parallelogram te maak. 

 

 

 
 b. Maak nog ’n parallelogram wat nie ’n reghoek is nie. Maak ’n skets om jou  

  oplossing aan te teken. 

 

 

 c. Dui met kleurpotlode aan watter sye van die reghoek gelyk is. Wat let jy op? 
 

 

2. Ondersoek verskillende maniere om die mosaïekstukke te gebruik om ’n ruit te 
maak. Maak ’n skets om jou konstruksies aan te teken. Hoe weet jy dat die vorms 
wat jy gemaak het, ruite is? 

 

 

 

3.  Gebruik mosaïekstukke 2, 4, 5 en 6. 

 a. Maak ’n vierhoek wat nie ’n reghoek, vierkant, parallelogram of ruit is nie.  

  Maak ’n skets om jou konstruksie aan te teken. 

 

 

 b. Maak ’n veelhoek wat nie ’n vierhoek is nie. Maak ’n skets om jou konstruksie  
  aan te teken. 
 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die lengte van die sye en 
volgens simmetrie. 

Voorgestelde lesaktiwiteite  

Moedig kinders aan om hul oplossings met die klas te deel. Vir die laaste vraag kan jy vra: 

 Hoeveel verskillende vyfhoeke het ons gemaak?  
 Hoeveel verskillende seshoeke het ons gemaak?  
 Het enigiemand ’n sewehoek gemaak?  
 Het enigiemand ’n agthoek gemaak?  

 
Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, die Van Hiele-mosaïekstukke (agterin die boek), ’n plastieksakkie om die mosaïekstukke in te hou 
 
Antwoorde en bespreking 

1. b.                                                         OF    

 

 

 c. Al vier sye is gelyk in lengte. 
2.  

 

 

Die aangrensende sye is gelyk in lengte. 
3. a.   

 

 

 

 b. Daar is baie moontlike oplossings. ’n Paar vyfhoeke is: 

 

 

 

 

 

’n Seshoek is:                                                  ’n Sewehoek is: 
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1. Jerry het vir ’n jaar lank elke dag die weer in Kaapstad aangeteken. Elke dag het hy 
’n telmerkie by sonnig, bewolk of reënerig gemaak. Hier is sy resultate vir die jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Vul die totale getal sonnige dae, bewolkte dae en reënerige dae in die 
  tabel in. 

 b. Jerry begin om ’n grafiek van daardie jaar  
  se weer in Kaapstad te teken. Benoem die 
  vertikale skaal en voltooi Jerry se grafiek. 
 
2. Kuhle het daardie dieselfde jaar elke dag die 

weer in Johannesburg aangeteken. Hy het ’n 
grafiek van die jaar se weer in Kaapstad en 
Johannesburg geteken. Bestudeer die grafiek en 
beantwoord die vrae. 

 a. Hoeveel dae was dit sonnig in Johannesburg?  

 b. Hoeveel dae was dit reënerig in Johannesburg? 

 c. Watter stad, Kaapstad of Johannesburg  
  het die meeste bewolkte dae gehad? 

 d. Watter stad, Kaapstad of Johannesburg,  
  het daardie jaar die meeste reën gehad? 
 
 e. Vergelyk die lengte van die staaf vir sonnige  
  dae in Kaapstad in die twee grafieke.   
  Verduidelik waarom dit verskillend is. 
 

 

Op hierdie bladsy teken kinders ’n staafgrafiek en vertolk dit. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Die doel van hierdie les is om kinders se aandag op die skaal van die grafiek te vestig. In die eerste vraag 
gebruik hulle die lengte van die staaf wat die getal sonnige dae toon (170) om die skaal te benoem.  

Antwoorde en bespreking 

1. a. 
 

Sonnig 170 

Bewolk 80 

Reënerig 115 

   

 b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. 230 dae 

 b. 105 dae 

 c. Kaapstad 

 d. Die grafiek sê nie vir ons watter stad die meeste reën gehad het nie; dit sê net 
watter stad die meeste reënerige dae gehad het. Die meeste reënerige dae 
beteken nie die meeste reën nie. 

 e. Die lengte van die stawe wat die getal sonnige dae in Kaapstad aandui, is 
verskillend omdat die skaal verskillend is, al is die grafieke ewe groot. Die eerste 
grafiek gaan tot by 180, terwyl die tweede grafiek tot by 250 gaan. Albei grafieke 
dui egter 170 sonnige dae in Kaapstad aan. 
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1. Bepaal die volume van hierdie voorwerpe.    
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bepaal hoeveel kubieke sentimeter nodig is om elke boks vol te maak. Verduidelik 
hoe jy jou antwoord uitgewerk het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sandi gebruik blokke en maak ’n stapel wat 8 lae hoog is. Elke laag bevat 5 rye 
blokke met 3 blokke in elke ry. Hoeveel blokke is daar in haar stapel? Wees gereed 
om in die klas te bespreek hoe jy jou antwoord uitgewerk het. 

 

4. ’n Vervoermaatskappy pak bokse in ’n ruimte van 7 m by 4 m by 3 m. As elke boks 
1 m lank, 1 m breed en 1 m hoog is, hoeveel bokse kan in hierdie ruimte gepak 
word? Wees gereed om in die klas te bespreek hoe jy jou antwoord uitgewerk het. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders die volume van voorwerpe deur dit vol te maak ten einde reëls te 
bepaal om die volume van reghoekige prismas te bereken. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie stadium wil ons nie hê kinders moet ’n formule gebruik om volume te bereken nie. Ons wil 
egter hê hulle moet teen die einde van hierdie aktiwiteit begin besef dat wanneer hulle die volume van ’n 
reghoekige prisma wil bepaal, hulle die getal kubusse in elke laag met die getal lae kan vermenigvuldig. 
Om hierdie rede moet kinders geleentheid gegee word om hul strategieë te verduidelik. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 6  cm3  

 b. 9  cm3 

 c. 23  cm3 

2. a. 24  cm3 

 b. 36  cm3 

 c. 30  cm3 

3. 120 blokkes 

4. 84 bokses 

 

Bladsy 28 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. 

’n Voorbeeld van ’n kubieke eenheid is die kubieke sentimeter. 1 kubieke sentimeter 
is die volume van ’n kubus waarvan elke sy 1 cm lank is. Ons skryf dit 1 cm3 

1 cm 

1 cm 

1 cm 

a. 

a. 

b. 

b. c. 

c. 
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1. Doen die volgende vir elke struktuur: 

 
 

 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vertolk kinders sketse van voorwerpe soos dit vanuit verskillende posisies 
gesien word. 

Hulpmiddels nodig: 

Sponskubusse of kubusse wat verbind is  

Antwoorde en bespreking 

a. 6 kubusse word gebruik. 

 

 

 

b. 6 kubusse word gebruik  

 

 

 

c. 7 kubusse word gebruik  

 

 

 

d. 10 kubusse word gebruik  
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A 
B 

A B 

A 
B 

a. 

b. 

c. 

d. 

•   Gebruik kubusse om die struktuur te maak. Skryf neer hoeveel kubusse jy gebruik. 
•   Teken die aansig van die struktuur vanuit posisie A. Gebruik die rooster om jou te 
    help. 
•   Teken die aansig van die struktuur vanuit posisie B. Gebruik die rooster om jou te  
    help. 
•   Teken die boaansig van die struktuur. Gebruik die rooster om jou te help. 

A B 

A B top 

A B top 

A B top 

A B top 
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1. Twee sye van elke vierhoek word gegee. Teken die ontbrekende sye om die 

vierhoek te voltooi. Jy mag ’n geobord gebruik om jou te help. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die twee rooi kolletjies dui twee hoekpunte van ’n vierkant aan. 

 a. Konstrueer ’n vierkant met hierdie twee  
  kolletjies as hoekpunte. 

 b. Bepaal die oppervlakte van die vierkant  
  wat jy geteken het. Verduidelik hoe jy   
  dit uitwerk. 

 c. Konstrueer ’n ander vierkant met  
  hierdie twee kolletjies as hoekpunte. 

 d. Bepaal die oppervlakte van die tweede 
  vierkant. 
 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die lengte van die sye en 
volgens simmetrie.  

Hulpmiddels nodig:  

Geobord en rekkies  

Antwoorde en bespreking 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. Twee moontlike vierkante met rooi kolletjies op die hoeke is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oppervlakte van die skuins vierkant = die oppervlakte van die 
buitenste vierkant − 4 driehoeke. 
Die oppervlakte van elke driehoek is die helfte van 8 vk. eenhede. 

Dus is die oppervlakte van die skuins vierkant 
	� 36 � 4 � 4 � 4 � 4 � 20 vk. eenhede. 
 

Die oppervlakte van die skuins vierkant = die oppervlakte van die  
buitenste vierkant − 4 driehoeke. 

Die oppervlakte van elke driehoek is die helfte van 3 vk. eenhede. 

Dus is die oppervlakte van die skuins vierkant	� 16 � 1 �
�
� 1 �

�
� 1 �

�
� 1 �

�
� 10 vk. 

eenhede. 
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parallelogram parallelogram 

a. 

d. 

b. 

e. 

c. 

f. 
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1. Bepaal die oppervlakte en omtrek van elke figuur. Verduidelik hoe jy dit doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestudeer hierdie reghoek. 

 a. Hoeveel klein vierkante pas in die  

  reghoek? Dink hoe jy dit kan  

  uitwerk sonder om te veel 

  te tel. Wys jou werk. 

  

 

 b. Verduidelik hoe jou metode sal werk   

  vierkante vierkante het. 

 

3. Bepaal die oppervlakte en omtrek van die vorms (wat nie op skaal geteken is nie). 

Verduidelik hoe jy dit doen. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte ten einde reëls te ontwikkel om die oppervlakte van 

vierkante en reghoeke te bereken. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders geleentheid kry om strategieë te bespreek. Hierdie vrae is daarop gerig om 

hulle bewus te maak daarvan dat, wanneer hulle die oppervlakte van ’n reghoek wil bepaal, hulle die getal 

vierkante in ’n ry kan tel en dit met die getal rye kan vermenigvuldig. Dit sal hulle laat besef dat hulle 

eintlik net die lengte en die breedte met mekaar vermenigvuldig. Hierdie aspek behoort in hierdie 

stadium verder verduidelik te word. 

Moedig kinders aan om verskeie strategieë te bespreek om die oppervlakte van die vorms in vraag 3 te 

bepaal. Byvoorbeeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oppervlakte van reghoek A 
= 3 × 2 
= 6 cm2 
Oppervlakte van reghoek B 
= 8 × 4 
= 32 cm2 
Totale oppervlakte  
= 6 + 32  
= 38 cm2 

= 18 + 20 

 
      
 
 
 
 
 
 
Oppervlakte van reghoek A 
= 3 × 6 
= 18 cm2 
Oppervlakte van reghoek B 
= 5 × 4 
= 20 cm2 
Totale oppervlakte 

= 38 cm2 
= 48 − 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
Oppervlakte van reghoek A 
= 8 × 6 
= 48 cm2 
Oppervlakte van reghoek  B 
= 2 × 5 
= 10 cm2 
Totale oppervlakte  

= 38 cm2 

 

Antwoorde en bespreking  

1. a. Oppervlakte = 5 vierkante cm en omtrek = 12 cm 

 b. Oppervlakte = 8 vierkante cm en omtrek = 12 cm 

 c. Oppervlakte = 9 vierkante cm en omtrek = 12 cm 

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

2. a. 12 × 22 = 264 klein vierkante 

 b. 81 × 32 = 2 592 klein vierkante 

3. a. Oppervlakte = 24 vierkante cm en omtrek = 22 cm 

 b. Oppervlakte = 43 vierkante cm en omtrek = 28 cm 

 c. Oppervlakte = 38 vierkante cm en omtrek = 28 cm 

 d. Oppervlakte = 38 vierkante cm en omtrek = 28 cm 

 e. Oppervlakte = 45 vierkante cm en omtrek = 28 cm 
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Gebruik die stukke van die GeoGenius-Konstruksiestel om hierdie  
vrae te beantwoord. 

1. Sit ’n vyfhoek, twee vierkante en ’n gelyksydige  
 driehoek bymekaar, soos hier regs. 
 
 
2. Sit nou die vierkant en die vyfhoek langs die 
 swart rande om ’n hoekpunt van ’n veelvlak te vorm. 
 
 
 
3. Konstrueer die veelvlak wat slegs hoekpunte het soos die een wat jy gekonstrueer  
 het. Neem ’n foto daarvan en plak dit hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bestudeer die veelvlak wat jy gekonstrueer het. 

 a. Hoeveel van elke vorm is gebruik om die veelvlak te konstrueer? 
 
 
 b. Hoeveel vlakke het die veelvlak? 
 
 
 c. Hoeveel rande het die veelvlak? Verduidelik hoe jy dit uitwerk. 
 
 
 d. Hoeveel hoekpunte het die veelvlak? 
 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders driedimensionele voorwerpe volgens die getal vlakke, rande en 
hoekpunte.  

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel  

Antwoorde en bespreking 

3.  

 

 

 

 

 

 

4. a. 20 gelyksydige driehoeke, 30 vierkante and 12 vyfhoeke 

 b. 62 vlakke    

 c. 120 rande 

Dit hoef nie getel te word nie; dit kan bereken word: 

Daar is 20 driehoeke (3 sye), 30 vierkante (4 sye) en 12 vyfhoeke (5 sye). Dit beteken die 
vorms wat gebruik is, het 20 � 3 � 30 � 4 � 12 � 5 � 240 sye. Elke rand bestaan egter 
uit twee sye wat verbind is; dus is die getal rande	240 � 2 � 120. 

 d. 60 hoekpunte 

Interessantheidshalwe: Hierdie veelvlak is ’n Archimediese vaste vorm en word ’n rombuskosidodekaëder 
genoem. 
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1. Trek elke letter af en gebruik dan die afgetrekte letter om die volgende te doen:  

 Bepaal en skryf die orde van die rotasiesimmetrie neer. 

 Dui die rotasiemiddelpunt met ’n kolletjie aan. 

 Teken al die simmetrielyne op die vorm. 

 

 

 

 

 

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

 Bepaal en skryf die orde van die rotasiesimmetrie neer.  

 Dui die rotasiemiddelpunt met ’n kolletjie aan.  

 Teken al die simmetrielyne op die vorm. 

 

 

 

 

 

3. Een helfte van elke vorm is geteken. Die stippellyn is elke keer die vorm se 

simmetrielyn. Voltooi die vorms. 

 

Op hierdie bladsy herken en beskryf kinders simmetrielyne en die orde van rotasiesimmetrie in 
tweedimensionele vorms. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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 wat 
met die aftrekpapier gevou is, uitknip. Wanneer hulle die geknipte stuk papier oopvou, sal hulle die hele 
vorm kan sien. 

Hulpmiddels nodig: 

’n skêr, papier, aftrekpapier 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Orde: 2 

 

 

 

c. Orde: 2 

 

 b. Geen rotasiesimmetrie nie 

 

 

 

d. Orde: 4 

 

2.  

 

 

 

’n Vierkant het rotasiesimmetrie van orde 4 en 4 simmetrielyne. 

’n Reghoek het rotasiesimmetrie van orde 2 en 2 simmetrielyne. 

’n Parallelogram het rotasiesimmetrie van orde 2 en geen lynsimmetrie nie. 

’n Ruit het rotasiesimmetrie van orde 4 en 2 simmetrielyne. 

3.  
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Op hierdie bladsy los kinders probleme op wat berekeninge met en herleiding tussen gepaste tydeenhede 

behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 1 millennium = 1 000 jaar 

 b. 2 eeue = 200 jaar 

 c. 8 dekades = 80 jaar 

 d. 5 821 jaar = 5 millennia + 8 eeue + 2 dekades + 1 jaar 

          = 58 eeue + 21 jaar 

          = 582 dekades + 1 jaar 

 e. 8 weke = 56 dae 

 f. 4 dae = 5 760 minute  

2. a.  2 uur en 15 minute 

 12 uur en 30 minute 

 4 uur en 45 minute 

 8 uur 

 b. 15 uur en 15 minute 

 c. Die helfte van die rit sal 7 uur 37 minute neem, wat 14: 22 sal wees. Julle sal verby 

Chintsa en ampter by Mthatha wees. 

3. a. 22 jaar 

 b. 22 Januarie 2001 

 c. 5 maande en 22 dae 

 d. 207 dae 

 

Port Elizabeth 06:45 
Alexandria  08:15 
Port Alfred  09:00 
Oos- London  11:15 
Chintsa  12:00 
Mthatha  14:30 
Kokstad  17:15 
Port Shepstone 19:15 
Umtentweni  19:40 
Umzumbe 20:00 
Warnerstrand 21:00 
Durban  22:00 
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1. Bepaal die volume van elke voorwerp. Verduidelik hoe jy dit gedoen het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoeveel kubieke sentimeter pas in ’n boks van 6 cm by 5 cm by 8 cm? 

 

3. Hoeveel kubieke meter pas in ’n vragmotor van 4 m by 2 m by 3 m? 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders volume deur voorwerpe te pak ten einde reëls vir die berekening van 
die volume van reghoekige prismas op te stel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Teen die einde van hierdie aktiwiteit behoort kinders in staat te wees om die volume van ’n reghoekige 
prisma te bereken deur die getal kubusse (of cm) in die lengte met die getal kubusse (of cm) in die 
breedte met die getal kubusse (of cm) in die hoogte te vermenigvuldig. Maak seker kinders kry die 
geleentheid om te verduidelik hoe hulle die volume in vraag 1 bereken het. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 72 kubieke eenhede d. 180 kubieke eenhede 

 b. 36 kubieke eenhede e. 63 cm3  

 c. 24 kubieke eenhede 

2. 240 kubieke sentimeter 

3. 24 kubieke meter 
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Het jy opgelet dat dit maklik is om die volume te  

bereken wanneer die voorwerp ’n reghoekige prisma 

is? Bereken die getal kubusse in ’n  

laag en vermenigvuldig dit met die  

getal lae in die prisma. 

Getal kubusse per laag = 3 × 2 

Getal lae = 4 

Getal kubusse in voorwerp = (3 × 2) × 4 

a.                                                   b.                                    c.   

d.                                                   e.                                     

3 cm  

3 cm  

7 cm 
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’n Restaurant probeer besluit of hulle tee in koppies  

of bekers moet bedien. Hulle wil vasstel hoe lank  

tee in ’n koppie en in ’n beker warm bly. 

1. Die restaurant maak tee in die koppie en in die beker en meet die temperatuur van  

 die tee elke 30 sekondes vir 10 minute (of 600 sekondes). Die data word in hierdie  

 grafiek voorgestel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 a. Wat was die temperatuur van die tee in die koppie en in die beker na 30  

  sekondes? 

 b. Wat was die temperatuur van die tee in die koppie en in die beker na 2 minute? 

 c. Wat was die temperatuur van die tee in die koppie en in die beker na 5 minute? 

 d. Het die tee in die koppie of in die beker die langste warm gebly? 

 e. Tee is veilig om te drink wanneer dit tot 70˚C afgekoel het. Skat hoe lank klante 

  moet wag om tee uit die koppie en uit die beker te drink. 

 f. Tee is nie meer lekker om te drink nadat dit ’n temperatuur van 45˚C of minder 

  bereik het nie. Skat hoe lank die tee in die koppie en in die beker lekker sal wees 

  om te drink. Verduidelik hoe jy jou antwoord uitgewerk het. 

 

Op hierdie bladsye gebruik kinders ’n termometer om temperatuur te meet en hulle versamel data en stel 
data in ’n grafiek voor. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer ons data versamel, dink ons gewoonlik aan opnames en meningspeilings. Datahantering sluit 
egter ook wetenskaplike eksperimente en die begrip van fisiese verskynsels in. In hierdie les is daar ook ’n 
skakel met meting wanneer kinders die temperatuur van koppies en bekers tee oor tyd heen meet om vas 
te stel watter soort houer tee die langste warm hou. 

Kinders moet die antwoorde vir vraag 1 bespreek en verduidelik waar en hoe hulle hul antwoorde van die 
grafiek afgelees het. Daar word voorgestel dat verdere vrae gestel word oor hoe data van ’n grafiek gelees 
word, byvoorbeeld: 

 Wat was die temperatuur van die tee toe dit gemaak is? 
 Wat was die temperatuur van die tee in die koppie na 30 sekondes, 60 sekondes, 90 sekondes …?  
 Hoe lank het dit die tee in die beker geneem om tot 80� af te koel? 

Kinders het nog nie veel ervaring daarmee gehad om waardes van ’n grafiek af te lees nie. Hoe meer vrae 
dus gestel kan word, hoe beter. Hulle kan van die grafiek aflees dat die tee in die koppie 70�	na tussen 
150 en 180 sekondes bereik het en dat die tee in die beker 70� na tussen 390 en 420 sekondes bereik 
het. Dit is moeilike aflesings om te doen en nie al die kinders sal dit kan doen nie. 

Om te skat hoe lank dit tee neem om 45� te bereik, sal kinders moet ekstrapoleer en die neiging van die 
grafiek moet volg. Hierdie antwoorde kan nie presies wees nie, maar daar behoort redelike voorspellings 
te wees, binne 20 minute. 

Die restaurant moet tussen twee koppies met verskillende vorms kies. Kinders kan ondersoek of koppies 
wat van verskillende stowwe gemaak is, tee langer warm hou. Hulle kan byvoorbeeld ’n polistireenbeker, 
’n keramiekkoppie, ’n glaskoppie en ’n blikbeker vergelyk. Hierdie aktiwiteit is geskik vir uitbreiding. 
Kinders kan byvoorbeeld probeer identifiseer watter eienskappe tee die langste warm hou – buite-
temperatuur, aantal keer wat die tee geroer word, ens. 

Hierdie eksperiment moet verkieslik in groepe van drie gedoen word. Een kind hou tyd en dui aan 
wanneer elke 30 sekondes verby is, een kind hou ’n termometer in ’n koppie tee en lees die temperatuur 
elke 30 sekondes en die derde kind teken elke keer die temperatuur in die tabel aan. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Ketel, koppies of bekers (verskillende vorms, groottes en soorte), ’n termometer (wat temperatuur van 
0� tot 110� kan meet), iets om tyd mee te hou (’n selfoon sal voldoende wees). 
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2. Herhaal nou self die eksperiment. Maak seker dat die verskillende groepe in die klas 

 verskillende koppies en bekers gebruik sodat julle jul antwoorde kan vergelyk.  

 Gebruik ’n termometer en meet die temperatuur van die tee onmiddellik na dit  

 gemaak is en dan elke 30 sekondes vir 10 minute (of 600 sekondes). Vul die tabelle  

 in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teken grafieke van jou data op dieselfde asse as in vraag 1. Hou jou koppie of jou 

 beker tee langer warmer as die koppie en beker in vraag 1? 

 

 

4. Vergelyk jou grafieke met dié van die ander groepe in die klas. Beskryf dan die  

 eienskappe van die koppie of beker wat die tee langer warm hou. 

 

 

5. Wat is die voordele en nadele daarvan vir  

 ’n restaurant om tee so lank moontlik warm  

 te hou? 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Koppie: 84�   Beker: 87�      

 b. Koppie: 73�   Beker: 81�     

 c. Koppie: 60�   Beker: 74� 

 d. In die beker 

 e. Koppie: tussen 150 en 180 sekondes; beker: tussen 390 en 420 sekondes 

 f. Koppie: ongeveer 11 minute; beker: ongeveer 15 minute 

5. a. Die nadeel daarvan as tee langer warm gehou word, is dat gaste langer neem om hul tee te 
drink en hul tafel langer beset sodat ander gaste nie nog tee kan bestel nie. Die voordeel is dat 
as gaste langer sit, sal hulle dalk ook ’n maaltyd na hul tee wil bestel. 

 

Tyd (sek.)    0       30       60      90   

Jou koppie 

Tyd (sek.)  330     360     390    420     450    480     510     540     570    600     630 

Jou koppie 

120     150     180    210     240     270    300 

Tyd (sek.)     0       30       60      90      120     150     180    210     240     270    300 

Tyd (sek.)   330     360    390     420     450    480     510     540     570    600     630 

Jou beker 

Jou beker 
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1. a. Gebruik 11 kubusse om die struktuur regs te bou. 

 b. Teken die aansigte van die struktuur vanuit posisies  
  A en B. Gebruik die rooster om jou te help. 
 
 
 
 
 
 
 
 c. Voeg ’n 12de kubus op so ’n manier by die struktuur  
  dat dit nie in die prent gesien kan word nie. Is daar  
  meer as een manier om dit te doen? 

 d. Teken die boaansig van die struktuur, met die 12de  
  kubus. Gebruik die rooster om jou te help. 

2. a. Bou hierdie struktuur deur die minste moontlike  
  getal kubusse te gebruik. Hoeveel kubusse het jy  
  gebruik? 

 b. Voeg kubusse by die struktuur wat jy gebou het tot jy die  
  grootste moontlike getal kubusse bygevoeg het wat nie  
  in die prent gesien kan word nie. Hoeveel kubusse het jy  
  gebruik? 

3. a. Gebruik hoogstens 6 kubusse om ’n struktuur te bou. 

 b. Teken jou struktuur op die rooster. Een kubus is reeds geteken om jou te help. 

 c. Kan jy al die kubusse wat jy gebruik het in jou tekening sien? 

 d. Vra ’n maat om die struktuur in jou tekening te maak. Is dit dieselfde as jou  
  struktuur? Bespreek wat in hierdie aktiwiteit vir jou maklik was en wat moeilik  
  was. 
 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vertolk kinders sketse van voorwerpe wat vanuit verskillende posisies gesien 
word. 
 
Hulpmiddels nodig: 

Sponskubusse of kubusse wat verbind is 

Antwoorde en bespreking 

1. b.  

 

 

 c. Daar is net een manier. 

 d.  

 

 

 

2. a. 13 kubusse 

 b. 17 kubusse 

3. d. Kinders mag dieselfde struktuur herskep of hulle kan ’n ander een maak. Dit mag 
wees dat die kind wat die struktuur geteken het, dit verkeerd geteken het omdat 
van die blokke verskuil was en dus nie geteken kon word nie. Kinders sal dit 
moontlik moeilik vind om net te teken wat vanuit ’n sekere aansig gesien kan word. 
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1. Pas elke voorwerp by sy net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Watter kleur vlak sal teenoor die blou vlak wees as hierdie net gevou word om ’n 

 kubus te maak? 

 

 

 

3. Hierdie net van ’n vyfhoekige piramide ontbreek  

 een vlak. Wys al die moontlike plekke waar die  

 ontbrekende vlak gesit kan word. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders nette van driedimensionele voorwerpe. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders wat deur hierdie reeks boeke werk, het reeds die GeoGenius-Konstruksiestel gebruik om nette te 
ondersoek deur veelhoeke te vou en oop te vou. Op hierdie bladsy verskuif die fokus weg van die 
GeoGenius-stel en sluit ander driedimensionele voorwerpe in.  

As kinders sukkel om ’n voorwerp by sy net te pas, beteken dit hulle het meer tyd nodig om met konkrete 
voorwerpe soos die GeoGenius-Konstruksiestel te speel. 

Antwoorde en bespreking 

1.  A – J, B – M, C – N, D – I, E – L, F – H, G - K 

2. Groen 

3.  
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’n Net is ’n rangskikking van veelhoeke wat by die rande verbind is en wat gevou  

kan word om ’n voorwerp (veelvlak) te maak. 
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1. Bepaal die oppervlakte en omtrek van elke figuur. Verduidelik hoe jy dit doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. Bepaal die lengte van die omheining wat nodig is vir ’n reghoekige groentetuin 
  wat 14 meter lank en 4 meter breed is. 
 
 
 b. Bereken die oppervlakte van die groentetuin. Verduidelik hoe jy dit gedoen het. 
 
 
 
 c.  Hoe kan jy die afmetings van die groentetuin verander om die oppervlakte te 
  verdubbel? Is daar meer as een manier? 
 
 
 
 
 
3. Bepaal die oppervlakte van die figure. Verduidelik hoe jy dit gedoen het. Jy mag ’n 

geobord gebruik om jou te help. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte ten einde reëls te ontdek om die oppervlakte van 
vierkante en reghoeke te bereken. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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

Die doel van vraag 3 is om die strategieë te hersien om die oppervlakte van driehoeke te bereken deur 
eers die oppervlakte van ’n reghoek rondom die driehoek te bepaal en dan die oppervlakte van die 
reghoek te halveer. 

Hulpmiddels nodig: 

Geoborde en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Oppervlakte = 48 cm2 en omtrek = 28 cm 

 b. Oppervlakte = 16 cm2 en omtrek = 16 cm 

 c. Oppervlakte = 29 cm2en omtrek = 28 cm 

2. a. 36 meter 

 b. 56 vierkante meter 

 c. Daar is baie maniere om dit te doen. Dit is die maklikste om óf die lengte óf die 
breedte te verdubbel, maar nie albei nie. Twee moontlike afmetings van die nuwe 
groentetuin kan dus die volgende wees: 28 meter lank en 4 meter breed of 14 
meter lank en 8 meter breed. 
Ander afmetings kan 7 meter by 16 meter of 56 meter by 2 meter wees – bereken 
deur die lengte van een afmeting te halveer en die ander afmeting met 4 te 
vermenigvuldig. 

3. a. 1 vierkante eenheid Die helfte van 2  

 

 b. 1 �
�
 vierkante eenhede Die helfte van 3  

 

 

 c. 1 �
�
 vierkante eenhede 3 � 1 � �

�
� 1 �

�
   

 

 d. 1 �
�
 vierkante eenhede 4 � 1 � 1 � �

�
� 1 �

�
   

 

 e. 2 vierkante eenhede 4 � 1 � 1 � 2 
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3 cm 

2 cm 

7 cm 

7 cm 

b. c. a. 6 cm 

4 cm 

8 cm 4 cm 

e. 

d. 
c. 

b. 

a. 
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1. Hierdie voorwerp bestaan uit kubusse van 1 cm by 1 cm by 1 cm. 

 a. Bepaal die volume van die voorwerp. 

 b. Bepaal die buite-oppervlakte van die voorwerp. 

2. Werk die volume en die buite-oppervlakte van die voorwerpe uit en vul die tabel in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wat let jy op in verband met die volume en buite-oppervlakte van die voorwerpe?  

 Bespreek dit. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders verwantskappe tussen die buite-oppervlakte, volume en afmetings 

van reghoekige prismas.  

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders gebruik kubusse om voorwerpe te bou en tel dan die getal vierkante op die oppervlak van die 

voorwerp. Gee kinders geleentheid om hul strategieë te bespreek. Hulle kan byvoorbeeld sê: “Op hierdie 

vlak is daar vier vierkante; dus sal daar ook vier vierkante op die teenoorstaande vlak wees.” Terwyl 

kinders aangemoedig moet word om doeltreffend te tel, behoort daar nog glad nie verwys te word na die 

formule om buite-oppervlakte te bepaal nie. 

Kinders mag redeneer dat as een kubus uit ’n reguit ry kubusse geskuif word en bokant die ry geplaas 
word, dit nie die buite-oppervlakte verander nie omdat jy een vlak oopmaak, maar ’n ander vlak toemaak. 
Dit is die soort bespreking wat kinders hopelik sal begin voer. 
 
Kinders mag aanvanklik dink dat voorwerpe met ’n gelyke volume ook ’n gelyke buite-oppervlakte sal hê. 

Voorwerp e. en i. verskaf teenvoorbeelde. Waarom? Kinders mag oplet dat hoe digter die kubusse gepak 

word, hoe meer vlakke word bedek en hoe kleiner is die buite-oppervlakte. 

Hulpmiddels nodig: 

Hout- of sponskubusse of aaneengeskakelde blokke. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 6 cm3 

 b. 26 cm2 

2. 
 

 Volume Buite-
oppervlakte 

a. 3 cm3 14 cm2 

b. 3 cm3 14 cm2 

c. 4 cm3 18 cm2 

d. 4 cm3 18 cm2 

e. 4 cm3 16 cm2 

f. 5 cm3 22 cm2 

g. 5 cm3 22 cm2 

h. 5 cm3 22 cm2 

i. 5 cm3 20 cm2 

j. 5 cm3 22 cm2 
 

3. Voorwerpe met ’n gelyke volume het nie noodwendig ’n gelyke buite-oppervlakte nie. 

Hoe stywer die kubusse gepak word, hoe meer vlakke word bedek en hoe kleiner is die 

buite-oppervlakte. 
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Buite-  

Buite-oppervlakte word in vierkante eenhede gemeet. 

Volume        Buite- 

                   oppervlakte 

a. 

b. 

e. 

f. 

c. 

d. 

g. 

h. 

i. 

j. 

a.                                     b. 

c.                                     d. 

e.                                     f. 

g.                                     h. 

i.                                     j. 
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1. Die lengte van vyf liedjies op ’n speellys is:    4:15     3:10     4:50     5:05     3:45 

 a. Hoe lank is dit altesaam? 

 b. Is daar ’n maklike manier om die tye bymekaar te tel? Wys hoe jy dit gedoen 

  het. 

 

2. Die skool organiseer ’n sokkerdag. Die wedstryde begin  

 om 09:00 en mag nie later as 17:00 aanhou nie. ’n Nuwe  

 wedstryd begin 1
1

2
  uur na die begin van die vorige  

 wedstryd. Hoeveel wedstryde kan gespeel word?  

 Skryf die begintye van die wedstryde neer. Die  

 eerste twee is vir jou gedoen. 

 Wedstryd 1: 09:00      

 Wedstryd 2: 10:30 

 

 

 

 

 

3. Hoeveel skrikkeljare was daar in die tydperk van 1900 tot 2015? 

 

4. Hier is die rooster van ’n bus wat van Kaapstad na Port Elizabeth reis. 

a.  Hoe lank ry die bus vanaf: 

 Kaapstad na Knysna? 
 

 Kaapstad na Port Elizabeth?  

b. Zoliswa ry vanaf Swellendam na Knysna. Hoe  
 lank is haar busrit?  
 
c.  Watter 2 paar opeenvolgende stopplekke is die  

 verste van mekaar en watter 2 paar plekke is die  

 naaste aan mekaar? Verduidelik. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Bespreek die kinders se metodes om die tye in vraag 1 op te tel. ’n Doeltreffende metode sal wees om die 
minute te voltooi. Byvoorbeeld 15 sekondes �	45 sekondes is ’n minuut en 10 sekondes �	50 sekondes is 
’n minuut; dit is saam	2 minute. Dus 4 minute �	3 minute �	4 minute �	5 minute �	3 minute �	2 minute 
(van die sekondes) � 	21 minute en daar is nog 5 sekondes. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 21: 05  

2. Wedstryd 3: 12:00, Wedstryd 4: 13:30, Wedstryd 5: 15:00 

Hulle kan vyf wedstryde speel. 

3. 28 skrikkeljare 

4. a. 9 uur 15 minute 

14 �
�
 uur 

 b. 4 uur 45 minute 

 c. Hermanus na Swellendam en Swellendam na Mosselbaai is die verste van mekaar. 
George na Wilderness en Plettenbergbaai na The Crags is die naaste aan mekaar. 
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In ’n skrikkeljaar het Februarie 29 dae, nie 28 nie. ’n Skrikkeljaar kom voor wanneer  

die jaartal deelbaar deur 4 is, behalwe jaartalle wat volle eeue is, soos 1700, 1800,  

1900. Jaartalle wat volle eeue is, moet deelbaar deur 400 wees om skrikkeljare te  

wees. 

Plek                          Vertrektyd 

Kaapstad 07:15 
Stellenbosch 09:00 
Hermanus 09:45 
Swellendam 11:45 
Mosselbaai 13:45 
George 15:15 
Wilderness 15:45 
Knysna 16:30 
Plettenbergbaai 17:45 
The Crags 18:15 
Stormsrivier  19:00 
Jeffreysbaai 20:30 
Port Elizabeth 21:45 
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1. Ruan teken ’n vergroting van reghoek A. 

 Hy benoem die vergroting reghoek B. 

 a. Wat weet ons van die  

  binnehoeke van reghoek A  

  en reghoek B? 

 b. Bepaal die lengte van die sye 

  van die reghoeke in terme van rooster-eenhede. Skryf dit op die diagram. 

 

 

 

 

 

 
 c. Is Kaye reg? Bespreek. 

 

2. a. Voltooi die vergroting van driehoek C.  

  Benoem die vergroting D. 

 b. Trek die hoeke van driehoek C op aftrekpapier af. 

  Vergelyk hierdie hoeke met die hoeke van driehoek D  

  deur die hoeke op die aftrekpapier bo-oor die  

  ooreenkomstige hoeke te sit. Wat let jy op? 

 c. Bepaal die lengte van die horisontale sye en die lengte van die vertikale sye van 

  driehoeke C en D. Skryf dit op die diagram. 

 d. Bepaal die verhouding van die lengte van die horisontale sye en die vertikale sye 

  van driehoek C tot die lengte van die horisontale sye en die vertikale sye van 

  driehoek D. 

 

 e. Gebruik jou tekening om te bewys dat die verhouding van die lengte van die  

  langste sy van driehoek C tot die lengte van die langste sye van driehoek D  

  dieselfde is as die verhouding wat jy in d. bepaal het. 

 

Op hierdie bladsy teken kinders vergrotings en verkleinings van tweedimensionele vorms (ten minste 
vierhoeke en driehoeke) met behulp van roosterpapier om die grootte en vorm daarvan te vergelyk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders het reeds vantevore vergrotings en verkleinings van reghoeke en driehoeke gemaak. In hierdie 
oefening vestig ons kinders se aandag op die feit dat die vergroting se hoeke gelyk aan die 
ooreenkomstige hoeke van die oorspronklike vorm is en dat die ooreenkomstige sye ’n gemeenskaplike 
verhouding het. Hierdie idee is ’n inleiding tot die gelykvormigheid van vorms. 

Daar word nie van kinders verwag om hoeke met ’n gradeboog te meet nie. Hulle kan die hoeke op papier 
aftrek en die hoek uitknip of die afgetrekte tekening bo-oor die vergroting sit om die hoeke te vergelyk. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Al die binnehoeke van albei reghoeke is regte hoeke. 

 b. 

             
 c. Kaye is reg. 8 eenhede is dubbel 4 eenhede en 12 eenhede is dubbel 6 eenhede. Die 

verhouding van die langer sye kan geskryf word as 6 : 12, wat ekwivalent aan 1 : 2 
is. Die verhouding van die korter sye kan geskryf word as 4 : 8, wat ook ekwivalent 
aan 1 : 2 is. 

2. a. 

c. 

             
 b. Die ooreenkomstige hoeke is gelyk. 

 d. 1	:3	

 e. 

               

Die lengte van die langste sy van driehoek C is gelyk aan die lengte van die hoeklyn 
deur ’n 2 by 3-reghoek. Die lengte van die langste sy van driehoek D is gelyk aan 3 
hoeklyne deur 2 by 3-reghoeke. 
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Ek het opgelet dat die lengte van die sye van reghoek B 
dubbel die lengte van die ooreenkomstige sye in reghoek 
A is. Dit beteken die verhouding van die lengte van die 
sye van reghoek A tot die ooreenkomstige sye van 
reghoek B is 1 : 2. Vir elke 1 eenheidslengte in reghoek A 
is daar 2 eenheidslengtes in reghoek B. 

C 

B A 

Kaye 

C 
D 

4 eenhede 

3 eenhede 

2 eenhede 

9 eenhede 

4 eenhede 

6 eenhede 

6 eenhede 

8 eenhede 

12 eenhede 

12 eenhede 

8 eenhede 

6 eenhede 

D C 

A B 
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1. Verbeel jou jy sit 5 rooi kubusse, 3 blou kubusse  

 en 2 wit kubusse in ’n sak, skud die sak en haal 

 net een kubus uit sonder om te kyk. 

 a. Gebruik ’n pyltjie om aan te dui watter posisie op die skaal die beste voorstel  

  wat die waarskynlikheid is om ’n blou kubus uit die sak te haal. Verduidelik  

  waarom jy so sê. 

 
 b. Gestel jy haal 20 keer ’n kubus uit die sak, jy teken elke keer die kleur aan en sit 

  elke keer die kubus terug in die sak. Hoeveel keer sal jy ’n blou kubus uithaal,  

  dink jy? Verduidelik. 

 
 c. Haal nou ’n kubus 20 keer uit die sak, teken die kleur aan en sit die kubus elke  

  keer terug in die sak. Hoeveel keer het jy ’n blou kubus uit die sak gehaal? Was  

  jou voorspelling reg? 

 
 d. Deel jou resultate met die klas en kombineer al die resultate. Wat let jy op? 

 
2. Daar is 8 kubusse in ’n sak. Jy doen ’n eksperiment waarin jy ’n kubus 100 keer uit  

 ’n sak haal, die kleur aanteken en dit elke keer terug in die sak sit. Voorspel hoeveel  

 van die kubusse in die sak rooi is as ’n rooi kubus soos volg uitgehaal word: 

 a.  51 keer   b.   23 keer   c.   82 keer 

 Bespreek jou antwoorde. Hoe seker is jy dat jou antwoorde reg is? 

 

3. a. Kies ’n kombinasie van 10 gekleurde kubusse sodat ’n groen kubus   

  waarskynlik een-vyfde van die kere uit ’n sak gehaal sal word in ’n eksperiment 

  waarin ’n kubus herhaaldelik uit ’n sak gehaal word, die kleur aangeteken word  

  en die kubus elke keer teruggesit word. Sit jou tien gekleurde kubusse in ’n sak. 

 b. Haal ’n kubus uit jou sak, teken die kleur in die tabel aan en sit dit terug in die  

  sak. Doen dit 50 keer. 

 

 c. Het jy een-vyfde van die 50 keer wat jy die eksperiment gedoen het, ’n groen  

  kubus uit die sak gehaal? Bespreek. 

 

Op hierdie bladsy tel kinders die getal moontlike uitkomste van eenvoudige proewe. 
Voorgestelde lesaktiwiteite 
In hierdie aktiwiteit sal kinders waarskynlik voorspel dat die getal kere wat ’n blou kubus uit die sak gehaal 
word, drie-tiendes is van die getal kere wat ’n kubus uit die sak gehaal word omdat drie van die tien 
kubusse in die sak blou is. Wat ons wil hê kinders moet oplet, is dat dit nie seker is dat drie-tiendes van 20 
kubusse blou sal wees nie. Ons kan verwag dat blou kubusse tussen 3 en 8 keer uitgehaal sal word, maar 
selfs dit is nie seker nie. Die studie van waarskynlikheid leer ons dat die eksperimentele waarskynlikheid 
(of relatiewe frekwensie) slegs na talle proewe nader aan die teoretiese waarskynlikheid beweeg. 
Dit is belangrik dat die kubus ewekansig uit die sak gehaal word. Met ander woorde, die kinders moenie in 
die sak kyk en ’n spesifieke kleur kubus uithaal nie. Al die kubusse (of tellers) moet ook presies dieselfde 
vorm en grootte wees om te verseker dat die keuse ewekansig is. 
Versamel die hele klas se resultate en vul die tabel in. Skryf op die bord hoeveel keer elke paar of groep ’n 
blou kubus uit die sak gehaal het. Vra kinders om elke keer ’n voorspelling te maak voordat jy die 
resultate op die bord aanteken. Byvoorbeeld: 

Naam: Getal blou 
kubusse 

Totale getal 
blou kubusse 

Getal nie-blou 
kubusse 

Totale getal nie-
blou kubusse 

Totale getal 
keer 

Jarryd 8 8 12 12 20 

Melanie 15 23 5 17 40 

• Hoeveel keer, dink jy, sal ’n blou kubus na 60 keer uitgehaal word? 

Naam: Getal blou 
kubusse 

Totale getal 
blou kubusse 

Getal nie-blou 
kubusse 

Totale getal nie-
blou kubusse 

Totale getal 
keer 

Jarryd 8 8 12 12 20 

Melanie 15 23 5 17 40 

Craig 10 33 10 27 60 

• Hoeveel keer, dink jy, sal ’n blou kubus na 80 keer uitgehaal word? 
Dit is baie belangrik om in vraag 2 te bespreek dat dit slegs ’n benaderde voorspelling is. Ons kan nie seker 
wees van die getal rooi kubusse in die sak tensy ons almal op een slag sien nie. Al is daar net 2 rooi 
kubusse, bestaan daar ’n kans (al is dit ’n klein kans) dat ’n rooi kubus 50 uit die 100 keer uitgehaal kan 
word. 

Hulpmiddels nodig: 

Bruinpapiersakke en aaneengeskakelde kubusse (of gekleurde tellers) 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  

 b. Tussen 3 en 8 keer. 

2. a. Waarskynlik 4 rooi kubusse c. Waarskynlik 6 of 7 rooi kubusse 

 b. Waarskynlik 2 rooi kubusse   

3. a. Daar is geen presiese antwoord nie, maar daar moet 2 groen kubusse en 8 kubusse 
van enige ander kleur(e), behalwe groen, wees. 
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Gebruik die GeoGenius-Visualiseringstel om hierdie taak uit te voer.  

As jy hierdie stel nog nie voorheen gebruik het nie, moet jy die instruksies aandagtig  

lees voordat jy begin. Werk in ’n groep van vier.  

1. Gebruik eers stel 5 en dan stel 6 van die bevoegde kaarte. 

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos dit in stel 5 en stel 6 op die kaarte  

  geïllustreer is. 

 b. Watter blokke het jy vir elke stel gebruik? 

 c. Vergelyk aansigte B en D van stel 5 met  

  aansigte B en D van stel 6. Beskryf die 

  ooreenkomste en die verskille. 

 
 
 
 d. Waarom word die oranje blok nie in al die  

  aansigte as ’n driehoek voorgestel nie? 

 
 e. Maak ’n skets van die boaansig van die rangskikking in stel 6. 

 
 
 
 
2. Gebruik stel 2 van die ekspertkaarte. 

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

  met aansig A. 

 b. Was julle ooit onseker oor watter blokke om te gebruik? Hoe kan julle seker 

  maak dat julle die korrekte blokke gebruik het? Is daar meer as een oplossing? 

  Bespreek. 

 
3. Gebruik stel 3 van die ekspertkaarte. 

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

 b. Is daar meer as een oplossing? Verduidelik. 

 

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 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.  
Die rangskikking van die blokke in stel 5 en stel 6 is identies, behalwe vir die donkerblou blok. Sien die 
kinders dit raak? Kinders word aangemoedig om te bespreek hoe aansigte verander wanneer slegs een 
blok bygevoeg word, maar niks anders verander nie. 
Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Visualiseringstel 

Antwoorde en bespreking 

1. b. Ses vir stel 5 – oranje, geel, groen, pers en rooi. 
Sewe vir stel 6 – oranje, geel, groen, pers, rooi en donkerblou 

 c. Aansigte B en D van stel 5 is dieselfde, maar spieëlbeelde van mekaar. Aansig B van stel 
5 en aansig B van stel 6 is identies. Die rooi blok is sigbaar in aansig D in stel 5, maar 
word in stel 6 deur die donkerblou blok verskuil. 

 d. Die oranje blok lyk nie driehoekig wanneer ’n mens na die reghoekige vlakke kyk nie. 

 e.                  C 
     

     

     

     

     

                 A 

2. b. Vanuit aansig A is dit seker dat die rooi blok die reghoek is. Geen ander blok het hierdie 
afmetings nie. Die groot vierkant kan die pers blok, die geel blok of die donkerblou blok 
wees. Die klein vierkant kan die groen blok of die oranje blok bo-op die pers blok wees 
of dit kan die bokant van die blou blok wees wat agter die groot vierkantige blok 
uitsteek. Wanneer ’n mens na aansig B kyk, kan jy seker wees dat die groot vierkant 
vanuit aansig A die pers blok is en dat die klein vierkant vanuit aansig A die groen blok is. 

3. b. Daar is twee moontlike oplossings. Wanneer die pers blok gebruik word, word dit tussen 
die rooi, geel en donkerblou blokke verskuil. Dit is dus verskuil in aansigte A, B en D. 
Aansig C lyk dieselfde ongeag of die pers blok daar is of nie. 
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Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte ten einde reëls vir die berekening van die oppervlakte 

van vierkante en reghoeke op te stel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vraag 2 is opsetlik op hierdie manier gestel om dit makliker vir kinders te maak. Hulle moet tyd gegee 

word om te dink en ’n plan te maak. Moenie vir hulle sê hoe hulle die probleem moet benader nie; 

herinner hulle eerder dat wanneer hulle nie weet wat om te doen nie, hulle aan soortgelyke probleme 

moet dink wat hulle wel kan doen. In hierdie geval is dit ’n goeie beginpunt om die oppervlakte en omtrek 

van elke spieël te bepaal en ’n tabel te maak. 

Byvoorbeeld: 
 

Oppervlakte van glas  

(vierkante eenhede) 

Lengte van raam 
(eenhede) 

Prys (rand) 

8 12 140 

9 12 150 

21 20 310 

24 20 340 

24 22 350 

24 28 380 

Hierna moet kinders kyk wat verander en wat dieselfde bly om hulle te help. Byvoorbeeld, twee spieëls 

het ’n raam van 12 eenhede. As die oppervlakte met 1 eenheid vermeerder, vermeerder die prys met 

R10. Dit dui aan dat die oppervlakte van die glas met R10 vermenigvuldig word om die prys te kry. Let op 

dat twee spieëls ’n raam van 20 eenhede het. Die verskil in hul oppervlakte is 3 vierkante eenhede en die 

verskil in hul prys is R30 – (3 × 10). 

Oppervlakte van glas  

(vierkante eenhede) 

Lengte van raam 
(eenhede) 

Prys (rand)  

(A) 

Oppervlakte 
×R10 (B) 

Verskil  

(A – B) 

8 12 140 80 60 

9 12 150 90 60 

21 20 310 210 100 

24 20 340 240 100 

24 22 350 240 110 

24 28 380 240 40 

Nadat die oppervlakte 10 keer weggeneem is, is die verskil 5 keer die lengte van die raam. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 16 vierkante meter 

 b. Geen verandering nie. Oppervlakte word nie deur posisie geaffekteer nie. 

2. R10 vir elke vierkante eenheid glas, plus R5 per eenheid van raam. 
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1. Navorsing beweer dat linkshandige mense beter met  

 rekenaarspeletjies is as regshandige mense. Dan en  

 sy maats het ’n rekenaarspeletjie gespeel wat die  

 spelers as landheer (oukei), ridder (goed) of koning  

 (uitstekend) klassifiseer. Hulle het hul klassifikasie in ’n tabel aangeteken. Bestudeer  

 die resultate in die tabel. 

         Was die meeste van die konings  

         regshandig of linkshandig? Bevestig dit 

         die bewering dat linkshandige mense 

         beter as regshandige mense met  

         rekenaarspeletjies is? Bespreek. 

 

 b. Watter breuk van Dan se regshandige maats was landhere, ridders en konings? 

 c. Die sirkel vir die regshandige 

  spelers is in twintigstes verdeel.  

  Kleur die breuk van die  

  segmente wat ooreenkom met  

  die breuk van die spelers in elke  

  kategorie soos volg in:  

  landhere = groen; ridders = grys; konings = rooi. Benoem elke stel segmente 

  gepas.  

2. Gebruik die diagramme om die volgende vraag te beantwoord: Is Dan se  

 regshandige maats of sy linkshandige maats die beste met hierdie rekenaarspeletjie? 

 Bespreek. 

 

 

 

 

 

3. Teken die sirkeldiagram vir die linkshandige spelers oor, maar  

 voeg nog een linkshandige koning by. Wat let jy op? Bespreek. 

 

Op hierdie bladsy lees en vertolk kinders data in sirkeldiagramme krities om gevolgtrekkings en 
voorspellings te maak.  

Voorgestelde lesaktiwiteite 

In hierdie aktiwiteit begin kinders om data volgens eweredigheid te vergelyk en hulle word aan 
sirkeldiagramme bekendgestel. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat ons nie gevolgtrekkings uit slegs 
20 datapunte kan maak nie. Die kwessie van of linkshandige mense beter as regshandige mense met 
rekenaarspeletjies is, sal weer in ’n latere les bespreek word. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Meer konings was regshandig as linkshandig. Om twee redes beteken dit nie 
noodwendig dat die bewering onwaar was nie: (1) Dan het data van 20 spelers 
versamel, wat nie genoeg is om ’n bewering reg of verkeerd te bewys nie, en (2) 
selfs al was die getal regshandige konings meer as die getal linkshandige konings, 
was daar meer regshandige spelers in die studie. Ons behoort die breuk van 
konings in die regshandige spelers en die breuk van konings in die linkshandige 
spelers te vergelyk. 

 b. Landhere: �
��

 or �
�
;   Ridders: ��

��
   and   Konings: �

��
 or �

�
 

 c.  

 

 

 

 

 

2. Volgens die diagramme is die breuk van konings dieselfde vir Dan se regshandige maats 
en sy linkshandige maats. Die breuk van landhere (wat die laagste rang is) is hoër in die 
linkshandige spelers, wat kan aandui dat, onder Dan se maats, die linkshandige spelers 
slegter as die regshandige spelers is. Dit is egter belangrik om te onthou dat daar nie 
genoeg data is om ’n betroubare gevolgtrekking te maak nie. 

3. Omdat die steekproef van linkshandige spelers so klein is, verander ’n enkele speler in 
enige kategorie die vorm van die grafiek en die gevolgtrekkings wat gemaak kan word, 
heeltemal. 
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Die diagram wat jy geteken het, noem ons ’n sirkeldiagram. Sirkeldiagramme 
toon data as segmente van ’n sirkel. Elke segment stel ’n verskillende kategorie 
data voor. Die grootte van elke segment is in verhouding tot die hoeveelheid 
data in elke kategorie. 

  

a.  

Regshandig         4             11           5 

Linkshandig         1              2            1 

Landheer   Ridder    Koning 

Landheer  

Ridder       

Koning 

Linkshandige spelers Regshandige spelers  

Landheer

Ridder

Koning

Linkshandige spelers

Landheer

Ridder

Koning

Regshandige spelers
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1. a. Voltooi die vergroting van reghoek A.  

  Benoem die vergroting B. 

 b. Bepaal die verhouding van die  

  lengte van die sye van 

  reghoek A tot die lengte  

  van die ooreenkomstige sye van reghoek B. Wat let jy op? 

 c. Werk uit wat die oppervlakte van reghoek A en die oppervlakte van reghoek B 
is. 

 d. Bepaal die verhouding van die oppervlakte van reghoek A tot die oppervlakte  

  van reghoek B. Is dit dieselfde as die verhouding tussen die reghoeke se  

  ooreenkomstige sye? 

2. a. Voltooi die verkleining van  

  reghoek C. Benoem die  

  verkleining reghoek D. 

 b. Bepaal die verhouding van die  

  lengte van die sye van reghoek C  

  tot die lengte van die ooreenkomstige sye van reghoek D. Wat let jy op? 

 c. Bepaal die verhouding van die oppervlakte van reghoek C tot die oppervlakte  

  van reghoek D. Is dit dieselfde as die verhouding tussen die reghoeke se  

  ooreenkomstige sye? 

3. a. Voltooi die verkleining van  

  reghoek E. Benoem die  

  verkleining reghoek F. 

 b. Bepaal die verhouding van die 

  lengte van die sye van 

  reghoek E tot die lengte van  

  die ooreenkomstige sye van  

  reghoek F. Wat let jy op? 

 c. Bepaal die verhouding van die oppervlakte van reghoek E tot die oppervlakte  

  van reghoek F. Is dit dieselfde as die verhouding tussen die reghoeke se sye? 

 

Op hierdie bladsy teken kinders vergrotings en verkleinings van vorms met behulp van roosterpapier om 
die grootte van die vorms te vergelyk. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 

 

 b. 4 ∶ 6 � 2 ∶ 3 en 6 ∶ 9 � 2 ∶ 3  
Die verhoudings is dieselfde. 

 c. Oppervlakte van reghoek A � 24 vierkante en oppervlakte van reghoek B � 54 
vierkante 

 d. Oppervlakte van reghoek A : oppervlakte van reghoek B	� 24 ∶ 54	
                                          � 4	: 9 

2. a. 

 

 b. 6	:	2	�	3	:	1	en	12	:	4�3	:	1		
Die verhoudings is dieselfde. 

 c. 9 ∶ 1  

Die verhouding van die oppervlakte van reghoek C tot die oppervlakte van reghoek 
D is nie dieselfde as die verhouding van die reghoeke se ooreenkomstige sye nie. 

3. a. 

 

 b. 8	: 6 � 4	: 3 en 12	: 9 � 4	: 3  
Die verhoudings is dieselfde. 

 c. 16 ∶ 9  

Die verhouding van die oppervlakte van reghoek E tot die oppervlakte van reghoek 
F is nie dieselfde as die verhouding van die reghoeke se ooreenkomstige sye nie. 
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1. Die reghoekige prisma bestaan uit kubusse van 1 cm by 1 cm by 1 cm.  

 Die prisma se afmetings is 3 cm by 2 cm by 4 cm. 

 a. Bepaal die volume van die prisma. Verduidelik hoe jy  

  dit doen. 

 b. Werk uit wat die buite-oppervlakte van die prisma   

  is. Verduidelik hoe jy dit doen. 

2. ’n Reghoekige prisma het afmetings van 5 cm by 4 cm by 10 cm. 

 a. Bereken die volume van die prisma. Verduidelik hoe jy dit doen. 

 b. Werk uit wat die buite-oppervlakte van die prisma is. Verduidelik hoe jy dit  

  doen. 

3. Gebruik hout- of sponskubusse en ondersoek  

 ondersoek hoeveel verskillende reghoekige  

 prismas ’n volume van 36 kubusse het. Skryf  

 elkeen se afmetings en buite-oppervlakte in  

 die tabel. Bespreek wat jy oplet. 

4. a. Wat is die afmetings van die reghoekige 

  prisma met die grootste buite-oppervlakte  

  en ’n volume van 36 kubusse? 

 b. Wat is die afmetings van die reghoekige  

  prisma met die kleinste buite-oppervlakte 

  en ’n volume van 36 kubusse? 

5. Rorisang, Sagwati en Gary gebruik kubusse om reghoekige prismas te bou.  

 Rorisang se prisma is 3 cm by 9 cm by 27 cm, Sagwati se prisma is 9 cm by 9 cm by  

 9 cm en Gary se prisma is 3 cm by 3 cm by 81 cm. 

 a. Bepaal die volume van elke prisma. 

 b. Voorspel sonder om te bereken watter prisma die kleinste buite-oppervlakte sal  

  hê. Verduidelik jou voorspelling. 

 c. Bepaal die buite-oppervlakte van elke prisma. Was jou voorspelling reg? 

\ 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders verwantskappe tussen die buite-oppervlakte, volume en afmetings 
van reghoekige prismas. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Toe kinders voorheen volume en buite-oppervlakte bepaal het, het dit voorgekom of voorwerpe met ’n 
gelyke volume ’n gelyke buite-oppervlakte kan hê. Daar is teenvoorbeelde gegee. Hierdie aktiwiteit 
bevestig die beginsel dat voorwerpe met ’n gelyke volume nie noodwendig ’n gelyke buite-oppervlakte 
het nie. Verder word die minimum buite-oppervlakte vir ’n konstante volume ondersoek. 

Moedig kinders aan om te verduidelik hoe hulle die buite-oppervlakte bereken het. Dit mag te gou wees, 
maar ons sal daarvan hou as kinders begin oplet dat omdat die teenoorstaande vlakke identies is, hulle 
slegs die oppervlakte vir drie vlakke hoef te bepaal en dit dan kan verdubbel. In gevalle waar twee of 
meer vlakke vierkante is, bereken hulle minder oppervlaktes. 

In vraag 3 moet kinders aangemoedig word om sistematies te werk. Die doel is om hulle geleentheid te 
gee om te besef dat hoe digter die kubusse gepak is of hoe nader die afmetings is, hoe kleiner is die buite-
oppervlakte. 

Hulpmiddels nodig: 

Hout- of sponskubusse 
 
Antwoorde en bespreking 

1. a. 24 cm3 

 b. 52 cm2 

2. a. 200 cm3 

 b. 220 cm2 

3. 
 

Afmetings Buite-oppervlakte 

1 by 1 by 36 146 cm2 

1 by 2 by 18 112 cm2 

1 by 3 by 12 102 cm2 

1 by 4 by 9 98 cm2 

1 by 6 by 6 96 cm2 

2 by 2 by 9 80 cm2 

2 by 3 by 6 72 cm2 

3 by 3 by 4 66 cm2 
 

4. a. 1 by 1 by 36 

 b. 3 by 3 by 4 

5. a. Al drie prismas het ’n volume van 729 cm3. 

 c. Rorisang: 702 cm2; Sagwati: 486 cm2; Gary: 990 cm2 
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Bestudeer die kaart van die tydsones agterin die boek en beantwoord 

dan die volgende vrae. 

1. Dit is 2 nm in Suid-Afrika. 

 a. Hoe laat is dit in Londen in Engeland?  

 b. Hoe laat is dit in Nairobi in Kenia?  

 c. Hoe laat is dit in Sydney in Australië? 

 d. Hoe laat is dit in Los Angeles in die Verenigde State van Amerika? 

2. Abdul vlieg van Johannesburg in Suid-Afrika na Perth in Australië. Sy vlug duur  

 9 uur en 20 minute. Sy vlug vertrek om 5 nm van Johannesburg. 

 a. Abdul het vir sy gesin in Suid-Afrika gesê hy sal hulle bel wanneer hy veilig in  

  Perth aankom. Ongeveer hoe laat moet sy gesin sy oproep verwag? 

 b. Hoe laat sal dit in Perth wees wanneer hy land? 

3. Selwyn vlieg direk vanaf Johannesburg in Suid-Afrika na Londen in Engeland. Hy  

 vertrek om 8 nm, Suid-Afrikaanse tyd, van Johannesburg. Hy arriveer in Londen  

 om 5 vm, Engelse tyd. 

 a. Wat is die tydverskil tussen Suid-Afrika en Engeland? 

 b. Hoe lank was Selwyn se vlug? 

4. Thandi vlieg van Singapoer na Johannesburg. 

 Haar vlug vertrek om 10 vm van Singapoer. Sy  

 land om 15:25 op dieselfde dag in Johannesburg.  

 Thandi bereken dat haar vlug 5 uur en 25 minute  

 lank is. Robbie bereken dat haar vlug 10 uur en  

 25 minute lank is. Wie is reg? Verduidelik. 

 

 

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

1. a. 12 middag. 

 b. 3 nm 

 c. 10 nm 

 d. 4 vm 

2. a. Na 2:20 vm 

 b. 8:20 vm 

3. a. 2 uur 

 b. 11 uur 

4. Robbie is reg. 15:25 is 20:25 in Singapoer (5 uur voor Suid-Afrika) en die vlug van 10:00 tot 
20:25 is 10 uur en 25 minute. 
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1. Bestudeer hierdie nette. 

 a. Watter net of nette is die net van ’n prisma? 

 b. Watter net of nette is die net van ’n piramide 

 c. Watter net of nette is die net van ’n viervlak? 

 d. Watter net of nette is die net van ’n reëlmatige  

  viervlak? 

 

 

 

 

 

2. Beskryf wat dieselfde en wat verskillend tussen ’n viervlak en ander piramides is. 

 

 

 

 

3. Hierdie kubus het ’n groen kruisie op die boonste vlak en op die  

 onderste vlak en ’n blou pyltjie op elkeen van die ander vier  

 vlakke. Die pyltjies wys almal in dieselfde rigting. 

 Voltooi die net van die kubus met die kruisies en al die pyltjies wat in die regte  

 rigting wys. 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en vergelyk kinders nette van viervlakke en ander piramides.  

Voorgestelde lesaktiwiteite  

Dit sal dalk vir kinders moeilik wees om te visualiseer waar die pyltjies en kruisies op die net van ’n kubus 
moet kom. Dit mag vir hulle nuttig wees om die net te teken en dit dan uit te knip en te vou. Dit sal hulle 
help om te sien waar die kruisies en pyltjies moet kom.  

Hulpmiddels nodig:  

Papier en ’n skêr  
 
Antwoorde en bespreking 
 
1. a. F 

 b. A, B, C, D, E 

 c. A, B, C 

 d. B 

2. Viervlakke het slegs driehoekige vlakke. Alhoewel piramides driehoekige vlakke mag hê, is nie al die 
vlakke noodwendig driehoeke nie. ’n Piramide met ’n vyfhoekige basis het byvoorbeeld net een 
vyfhoekige vlak. 

3.  
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’n Viervlak is ’n veelvlak met vier driehoekige vlakke, met ander woorde, ’n 

 driehoekige piramide. 

’n Reëlmatige viervlak is ’n viervlak met identiese vlakke. 

A. B. 

C. D. 

E. F. G. 
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Hy is bekommerd dat  

swaarder atlete in gewigstoot bevoordeel word. In die tabel verskyn die 

name van sommige van die beste gewigstoot-atlete van alle tye, hul massa  

in kilogram en die afstand wat hulle die gewig gegooi het in meter. 

1. Kan jy uit die tabel aflei of swaarder atlete die gewig verder as ligter  

 atlete gooi? Bespreek. 

           Bulani rangskik die lys atlete in groepe 

            gewig. 

           a.  Voltooi sy lys. Maak seker dat die 

        afstande in elke kolom van die 

        kortste tot die langste gerangskik is. 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.   

 c. Bepaal die mediaan en die modale afstand vir elke groep. 

 d. Gooi die swaarste groep van die gewigstoot-atlete die gewig die verste, volgens 

  Bulani se ontleding?       

 

 

Op hierdie bladsye organiseer kinders data in tabelle en bepaal die modus en mediaan ten einde sentrale 

waardes te beskryf. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Die kwessie van of swaarder gewigstoot-atlete bevoordeel word of nie, is in Graad 4 gedek. In Graad 4 het 

kinders die rou data gerangskik en gevolgtrekkings so goed moontlik gemaak. In Graad 6 behoort kinders 

die data doeltreffender te kan ontleed deur die sentrale waardes in ag te neem. In hierdie geval is daar 

geen afdoende bewyse nie. Dit kan wees omdat daar geen verwantskap is tussen ’n atleet se massa en 

hoe ver hy of sy ’n gewig kan gooi nie of dit kan wees omdat meer data nodig is om ’n verwantskap raak 

te sien. 

Kinders moet die afstande in volgorde skryf wanneer dit gegroepeer is. Hulle sal eers rowwe werk moet 

doen voordat hulle dit in hul boeke skryf. 

Hulpmiddels nodig 

Ekstra papier vir rowwe werk 

Antwoorde en bespreking 

1. Jy kan nie uit hierdie tabel aflei of swaarder atlete die gewig verder as ander gooi nie. Die tabel 
moet in die een of ander volgorde geskryf word. 
 

2. a. 
 

  

Massa (kg) 𝟗𝟏− 𝟏𝟏𝟎 111 – 130 131 – 150 

Afstand gegooi (cm) 22,1 m – Selwyn  21,8 m – Manare 
21,9 m – Ravi  
22,0 m – Ali  
22,0 m – Michael  
22,1 m – Shaun 
22,2 m – James  
22,2 m – Sam  
22,5 m – Alan  
22,5 m – John  
22,8 m – Willem  
22,9 m – Abdul 
23,1 m – Zeb  

21,9 m – Chris  
22,0 m – Gershwin  
22,0 m – Trevor  
22,4 m – Rafiq  
22,6 m – Zolile  
22,7 m – Khumo  
23,1 m – Ron  

Mediaan-afstand (m) 22,1 22,2 22,4 

Modale afstand (m) 22,1 22,0; 22,2 en 22,5 22,0 

  
 b. Dit lyk billik. Elke groep is dieselfde grootte. Daar is 20 kg van 91 tot 110, 20 kg van 111 tot 

130 en 20 kg van 131 tot 150. 
 

 d. Volgens hierdie mediaan gooi die groep met die grootste massa (131 kg tot 150 kg) die 
gewig die verste omdat hul mediaan-afstand die grootste is. En die groep met die kleinste 
massa (91 kg – 110 kg) gooi die gewig die kleinste afstand omdat hul mediaan die kleinste 
is. Die modus vertel egter ’n ander storie. 
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Zolile 

Abdul 

Rakiq 

Willem 

Shaun 

Zeb 

James 

Alan 

Ravi 

Gershwin 

Manare 

Selwyn 

Sam 

Ali 

Ron 

Michael 

Trevor 

Khumo 

Chris 

John 

 

135 

118 

133 

130 

126 

118 

129 

115 

118 

132 

122 

  95 

126 

130 

137 

120 

132 

144 

135 

127 

  

22,6 

22,9 

22,4 

22,8 

22,1 

23,1 

22,2 

22,5 

21,9 

22,0 

21,8 

22,1 

22,2 

22,0 

23,1 

22,0 

22,0 

22,7 

21,9 

22,5 

  

Naam 
Massa 

(kg) 
Afstand 

(m) 
2. 
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3. Savannah groepeer ook die atlete met soortgelyke gewig saam, maar sy gebruik  

 ander groepe. 

 

 

 

 

 

 

 a.  

 b. Bepaal die mediaan en modus vir elkeen van Savannah se groepe. 

 c. Gooi die swaarste groep gewigstoot-atlete die gewig die verste, volgens  

  Savannah se ontleding? 

4.  

 afstand wat hulle die gewig gegooi het. 

 a. Voltooi die tabel. 

 

 

 

 

 

 

 b. Bepaal die mediaan en die modale massa vir elke groep. 

 c. Ondersteun hierdie ontleding Bulani se verwagting dat swaarder gewigstoot- 

  atlete die gewig verder as ligter atlete gooi? Bespreek. 

5. Ten slotte, dink jy daar is enige meriete in Bulani se verwagting dat swaarder  

 gewigstoot-atlete die gewig verder as ligter atlete gooi? Bespreek. 

 
3. a. Ja. Elke groep is dieselfde grootte, naamlik 10 kg. 
 b.  

Massa (kg) 91 – 100 101 – 110 111 – 120 121 – 130 131 – 140 141 – 150 

Mediaan (kg) 22,1 Geen 22,5 22,2 22,2 22,7 

Modus (kg) 22,1 Geen Geen 22,2 22,0 22,7 

  
 c. Volgens die mediane in hierdie ontleding gooi die groep met die grootste massa ook die 

gewig die verste. Die groep atlete wat van 111 kg tot 120 kg weeg, gooi egter verder as die 
atlete wat 121 tot 140 kg weeg – wat meer as hulle weeg. Hierdie ontleding ondersteun dus 
nie die argument dat swaarder atlete die gewig verder as ligter atlete gooi nie. 
Die modusse in hierdie ontleding wys dat die atlete wat die minste (91 – 100 kg) weeg, die 
gewig verder gooi as dié wat 131 – 140 kg weeg. 
 

4. a. 
b. 

 

Afstand (m) 21,6 – 22,0 22,1 – 22,5 22,6 – 23,0 23,1 – 23,5 

 
118 95 118 118 

 
120 115 130 137 

 
122 126 135 

 
 

130 126 144 
 

 

132 127 
  

 

132 129 
  

 

135 133 
  Mediaan-massa (kg) 130 126 132,5 127,5 

Modale massa 132 126 Geen Geen 

  
 c. Die groep wat die gewig die verste gegooi het, het nie die swaarste mediaan-massa nie. Om 

die waarheid te sê, hul mediaan-massa is minder as die mediaan-massa van die atlete wat 
die kleinste afstand gegooi het. 
 

5. Die data ondersteun nie Bulani se verwagting dat swaarder atlete die gewig verder as ligter atlete 
gooi nie. Die data het verskillende boodskappe afhangend van die manier waarop dit gegroepeer 
word. 

 

21,6 tot 22,0            22,1 tot 22,5         22,6 tot 23,0            23,1 tot 23,5 

Afstand wat die gewig gegooi 

is (m) 
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Gebruik die GeoGenius-Visualiseringstel om hierdie taak uit te voer.  
Werk in ’n groep van vier. 

1. Gebruik stel 4 van die ekspertkaarte. 

 a. Rangskik die blokke op die rooster soos dit op die  

  kaarte geïllustreer is. 

 b. Bekyk aansig D. Benoem al die blokke wat jy  
  moontlik vanuit hierdie aansig vir X, Y en Z kan  
  gebruik. Bewys jou antwoord. 

2. Gebruik stel 5 van die ekspertkaarte. 

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

 b. Bespreek die ooreenkomste en verskille tussen aansigte A en C. 

 c. Bespreek die ooreenkomste en verskille tussen aansigte B en D. 

3. Gebruik stel 2 van die professionele kaarte.  

 a. Rangskik drie blokke op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. Kan jy 
  dit op meer as een manier doen? Maak sketse of neem foto’s van jou  
  rangskikkings en plak dit in. 
 
 
 
 
 b. Rangskik vier blokke op die rooster soos dit op die kaarte geïllustreer is. Kan jy 

 dit op meer as een manier doen? Maak sketse of neem foto’s van jou  
 rangskikkings en plak dit in. 

 

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

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Visualiseringstel 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  

 

 

 

 

 

 

 

 b. X kan slegs die rooi blok wees. Geen ander blok is 3 eenhede breed en 2 eenhede 
hoog nie. 

Y kan slegs die blou blok wees, want dit is die enigste blok wat 1 eenheid breed en 
3 eenhede hoog is. Y sou ook die rooi blok kon wees (soos gesien vanaf die 3 x 1-
kant) as ons nie reeds seker was dat X die rooi blok is nie.  
Z kan die oranje blok, die groen blok of die geel blok wees. Die oranje en groen 
blokke het albei ’n vlak wat 1 eenheid hoog en 1 eenheid breed is. Die 1 x 2-vlak 
van die oranje blok kan ook gebruik word solank ’n deel daarvan deur X en Y 
verskuil word. Dit kan ook die geel blok wees as ’n deel van die geel blok agter Y 
sou wees. Z sou ook die blou blok kon wees as ons nie reeds seker was dat Y die 
blou blok is nie. 

2. a. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 b. Die silhoeët (buitelyn) van aansigte A en C is spieëlbeelde van mekaar en die 
silhoeët (buitelyn) van aansigte B en D is ook spieëlbeelde van mekaar. Die verskil 
tussen aansigte A en C is die dele van die blokke wat verskuil is. Byvoorbeeld, in 
aansig A is die groen blok verskuil, maar dit kan in aansig C gesien word. In aansig B 
kan die hele vlak van die donkerblou blok gesien word, maar slegs die boonste deel 
in aansig D. 
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 3. a. 

 

 

 b. Die rooi, pers en geel blokke kan op baie verskillende maniere gerangskik word. 
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1. Bestudeer die veelhoek. 

 a. Maak die veelhoek op jou geobord. 

 b. Aan hoeveel pennetjies raak die veelhoek? 

 c. Hoeveel pennetjies is binne-in die veelhoek? 

 d. Bepaal die oppervlakte van die veelhoek. Verduidelik hoe jy dit gedoen het. 

 

2. Gebruik jou geobord en ondersoek die oppervlakte van veelhoeke waarin daar 

geen pennetjies is nie. 

 a. Maak veelhoeke wat aan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 pennetjies raak, maar geen  

  pennetjies binne-in het nie. Teken die veelhoeke op die rooster aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Bepaal die oppervlakte van elke veelhoek en vul die tabel in. 

 

 

 

 

 

 c.  

  aan 11 pennetjies raak en geen pennetjies binne-in die veelhoek het nie. 

  Verduidelik hoe jy dit doen. 

 

 

 

 

 

 d. Voltooi die vloeidiagram. 

 

  

  

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders oppervlakte. 

Hulpmiddels nodig: 

Geoborde en rekkies, vierkant- gestippelde papier 

Antwoorde en bespreking 

1. b. Die veelhoek raak aan 6 pennetjies. 

 c. 6 pennetjies is binne-in. 

 d. 8 vierkante eenhede 

12 − 1
1

2
−

1

2
− 1

1

2
−

1

2
= 12 − 4 = 8  vierkante eenhede 

 

 

 

 

2. a. Hier is ’n paar moontlike veelhoeke met geen pennetjies binne-in nie. 

 

 

 

 b. Geen pennetjies binne-in die veelhoek nie 

Pennetjies waaraan die 
veelhoek raak 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Oppervlakte van die 
veelhoek 

1

2
  1 1

1

2
  2 2

1

2
  3 3

1

2
  4 

   

 c. Oppervlakte = 4
1

2
 vierkante eenhede. 

Die oppervlakte vermeerder met ’n  
1

2
 vierkante eenheid elke keer wat die veelhoek 

aan nog ’n pennetjie raak. 

 d.  

 

 

3. ’n Paar moontlike veelhoeke met 1 pennetjie binne-in, is soos volg. 
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Oppervlakte van die 

veelhoek 
×

1

2
  

Pennetjies 

waaraan die 

veelhoek raak 

 →

− 1 

Veelhoeke met geen pennetjies binne-in die veelhoek nie  

Pennetjies waaraan die veelhoek raak     3        4        5        6        7       8        9      10 

Oppervlakte van die veelhoek 

Pennetjies waaraan  

die veelhoek raak 

Oppervlakte 

van die veelhoek 
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  1 pennetjie binne-in die veelhoek 

Pennetjies waaraan die 

veelhoek raak 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Oppervlakte van die 

veelhoek 
1

1

2
  2 2

1

2
  3 3

1

2
  4 4

1

2
  5 

 

 

 

 Hier is ’n paar moontlike veelhoeke met 2 pennetjies binne-in: 

 

 

 

2 pennetjies binne-in die veelhoek 

Pennetjies waaraan die 

veelhoek raak 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Oppervlakte van die 

veelhoek 
2

1

2
  3 3

1

2
  4 4

1

2
  5 5

1

2
  6 

 

 

 

 ’n Paar moontlike veelhoeke met 3 pennetjies binne-in, is soos volg: 

 

 

 

 

3 pennetjies binne-in die veelhoek 

Pennetjies waaraan die 

veelhoek raak 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Oppervlakte van die 

veelhoek 
3

1

2
  3 4

1

2
  5 5

1

2
  6 6

1

2
  7 

 

 

 

4. Die oppervlakte van ’n veelhoek op ’n geobord kan bereken word deur die getal pennetjies 

waaraan die veelhoek raak met die helfte te vermenigvuldig (of dit deur 2 te deel) en dan 1 

minder as die getal pennetjies binne-in die veelhoek by te tel. Byvoorbeeld, as ’n veelhoek aan 6 

pennetjies raak en daar 4 pennetjies binne-in die veelhoek is, is die oppervlakte =
1

2
× 6 +

 4 − 1 = 3 + 3 = 6 vierkante eenhede. 

Oppervlakte van die 

veelhoek 
×

1

2
  Pennetjies waaraan 

die veelhoek raak

 

 Oppervlakte 

Oppervlakte van die 

veelhoek 

×
1

2
  Pennetjies waaraan 

die veelhoek raak

 → × 1/2

+ 1 

Oppervlakte van die 

veelhoek 

×
1

2
  Pennetjies waaraan 

die veelhoek raak

 → × 1/2

+ 2 
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1. Navorsing beweer dat linkshandige mense  

 beter as regshandige mense met  

 rekenaarspeletjies is. In ’n studie het 1 000  

 mense ’n rekenaarspeletjie gespeel wat die  

 spelers as landheer (oukei), ridder (goed)  

 of koning (uitstekend) klassifiseer. Die  

 resultate van die studie verskyn in die  

 staafgrafiek. Bestudeer die grafiek. 

 a. Hoeveel spelers was regshandig en 

  hoeveel spelers was linkshandig? 

 b. Hoeveel van die konings in die studie  

  was regshandige spelers? 

 c. Hoeveel van die konings in die studie  

  was linkshandige spelers? 

 d. Kan jy, as jy hierdie grafiek gebruik, met vertroue sê dat linkshandige mense  

  beter as regshandige mense met rekenaarspeletjies is? Bespreek. 

2. Sibongile het dieselfde data in sirkeldiagramme voorgestel. Bestudeer die twee  

 sirkeldiagramme. 

 a. Watter breuk van die regshandige spelers was konings? 

 b. Watter breuk van die linkshandige spelers was konings? 

 c. Wys die sirkeldiagramme vir jou hoeveel linkshandige  

  spelers en hoeveel regshandige spelers konings was?  

  Bespreek. 

 d. Kan jy, as jy hierdie diagramme gebruik, met vertroue  

  sê dat linkshandige mense beter as regshandige mense  

  met rekenaarspeletjies is? Bespreek. 

3.  Watter inligting gee die staafgrafiek wat die sirkeldiagram  

 nie gee nie? 

4. Watter inligting gee die sirkeldiagram wat die staafgrafiek nie gee nie? 

 

Op hierdie bladsy lees en vertolk kinders data in dubbele staafgrafieke en sirkeldiagramme krities om 
gevolgtrekkings en voorspellings te maak. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Gee kinders geleentheid om te bespreek hoe ’n staafgrafiek en ’n sirkeldiagram data verskillend voorstel. 
Die sirkeldiagram help ons om breuke van ’n hele te sien, maar as ons moet weet hoeveel mense daar in 
elke kategorie is, is die staafgrafiek nuttiger. 
 
Antwoorde en bespreking 
 
1. a. 900 spelers was regshandig en 100 spelers was linkshandig. 

 b. 200 regshandige spelers was koning. 

 c. 40 linkshandige spelers was koning. 

 d. Hierdie grafiek sê nie vir ons dat linkshandige mense beter as regshandige mense 
met rekenaarspeletjies is nie. Al was daar meer konings wat regshandige spelers as 
linkshandige spelers was, was daar minder linkshandige spelers in die opname. Ons 
moet weet watter breuk van die linkshandige spelers konings was en watter breuk 
van die regshandige spelers konings was. 

2. a. twee-negendes 

 b. vier-tiendes 

 c. Nee. Die getalle spelers word nie gewys nie. 

 d. Ja. Vier-tiendes is meer as twee-negendes. Volgens hierdie studie is linkshandige 
spelers dus beter as regshandige spelers. 

3. Die staafgrafiek sê vir ons hoeveel regshandige spelers en linkshandige spelers landhere, 
ridders en konings was. Die staafgrafiek laat ons egter nie toe om die breuk van elke 
kategorie in elke groep maklik te vergelyk nie omdat die getalle so verskillend is. 

4. Die sirkeldiagramme sê vir ons die breuk van al die regshandige spelers wat landhere, 
ridders en konings was en die breuk van al die linkshandige spelers wat landhere, ridders 
en konings was (maar nie hoeveel nie). Dit maak dit makliker om te vergelyk. Die 
sirkeldiagramme wys egter nie dat daar amper 5 keer meer regshandige spelers as 
linkshandige spelers was nie. 
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Bestudeer die kaart van die Punda Maria-ruskamp agterin die boek. 

Die skaal van die kaart is 1 : 4 000. 

1. Hoeveel waskamers is daar in die Punda Maria-ruskamp? 

2. Gee die roosterverwysing van: 

 a. Ontvangs     b.  Skuilplek. 

3. Benoem die fasiliteit in: 

 a. K4      b.  H5 

4. Teken ’n roete op die kaart wat ’n mens sal gebruik om vanaf die parkering na 
Safaritent nommer 5 te ry. Beskryf die roete in woorde. 

 

 

 

5. a. Gebruik die kaart se skaal om die benaderde oppervlakte van die ruimte vir  

  kampering en karavane (die groen deel van die kaart) uit te werk. 

 

 

 

 b. Bepaal die grootste getal karavane wat in hierdie ruimte kan inpas as elke  

  karavaanstaanplek ’n oppervlakte van ten minste 250 vierkante meter moet hê. 

 

 

6. Bestudeer die kaarte van Suid-Afrika, Limpopo, die Krugerwildtuin en Punda Maria 
agterin die boek. Verduidelik hoe om vanaf Bloemfontein by Huisie 12 in die Punda 
Maria-ruskamp in die Krugerwildtuin te kom. Maak seker jy sê watter kaart om vir 
elke deel van die reis te gebruik. 

 

Op hierdie bladsy beskryf kinders hoe om tussen posisies op ’n kaart te beweeg en hulle meet en los 
probleme op wat die berekening met meeteenhede in ’n gegewe skaal behels. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Bespreek die kaart van Suid-Afrika, die kaart van die Krugerwildtuin en die kaart van die Punda Maria-
ruskamp voordat kinders die vrae begin beantwoord. Vra watter kaart, indien enige, die straat waar hulle 
woon, insluit. Wys enige kaart die dorp of stad waar hulle woon? Hierdie vraag kan lei tot ’n bespreking 
oor hoeveel besonderhede op ’n kaart aangedui kan word. Hoe groter die ruimte wat op ’n kaart 
voorgestel word, hoe groter is die skaal wat nodig is en hoe minder besonderhede kan getoon word. Hoe 
kleiner die ruimte wat voorgestel word, hoe kleiner is die skaal en hoe meer besonderhede kan aangedui 
word. As jy vir die klas ’n kaart moes wys van die dorp, stad of voorstad waar die skool is, sou kinders heel 
moontlik hul eie straat kon vind. Hulle sou egter nie ’n naburige stad of dorp op daardie kaart kon sien 
nie. 

Kinders moet bespreek watter strategieë hulle gebruik om die oppervlakte van die ruimte vir kampering 
en karavane te bepaal. Twee moontlike metodes is: 

Die oppervlakte van elke vierkant is 1 cm by 1 cm. Volgens die skaal beteken dit dat elke vierkant op die 
kaart 40 m by 40 m of 1	600 m2 is. Kinders kan ongeveer 44 vierkante tel. (Dit bied die geleentheid om te 
bespreek hoe om dele van vierkante te hanteer). 44 � 1	600 � 70	400 m2. 

Kinders kan redeneer dat die oppervlakte vir kampering en karavane min of meer reghoekig is. Die lengte 
is ongeveer 10 cm op die kaart, wat 400 meter op die grond is. Die breedte is ongeveer 4 cm op die kaart, 
wat 160 meter op die grond is. Die oppervlakte is dus 400 � 160 � 64	000 m2. 

Die verskil in antwoorde verskaf ’n interessante besprekingspunt oor die beperkinge van skaal en die 
gebruik van formules om die oppervlakte van onreëlmatige vorms te bereken. 

Hulpmiddels nodig: 

Lyn of dun tou, ’n liniaal afgemerk in sentimeter en millimeter 

Antwoorde en bespreking 

1. Een 

2. a. G8 b. L1 

3. a. Kombuis b. Swembad 

4. Draai regs uit die parkeerterrein. Draai links in die tweede pad. Safaritent nommer 5 is 
aan die einde van die pad. 

5. a. Antwoorde kan wissel van 60 000 vierkante meter tot 70 500 vierkante meter na 
aanleiding van die metode wat gebruik is. 

 b. Antwoorde kan wissel van 240 karavane tot 282 karavane na aanleiding van die 
metode wat gebruik is. 

  

Bladsy 59 



 

             Grade 6 NS Companion (Afrikaans) 
 

59 
 

  

6. Die kaart van Suid-Afrika wys dat jy vanaf Bloemfontein noordwaarts op die N1 verby 
Johannesburg moet ry. 

Die kaart van Limpopo wys twee moontlike roetes na die Punda Maria-hek. 

1. Vanaf Polokwane: Draai regs in die R81 en ry in ’n noordoostelike rigting na die 
Punda Maria-hek. 

2. Vanaf Louis Trichardt: Draai regs in pad 529 en ry deur Thohoyandou na die 
Punda Maria-hek. 

Gebruik die kaart van die Krugerwildtuin om die Punda Maria-ruskamp te vind. Uit die 
hoofpad draai jy links in die eerste grondpad. 

Gebruik die kaart van die Punda Maria-ruskamp om Huisie 12 te vind. Gaan die ruskamp 
binne en draai regs in die eerste pad. Huisie 12 is die eerste een aan jou linkerkant. 
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1. Tebogo lees dat ’n tennisbal omtrent 53% van die  

 hoogte waarvan dit laat val word, bons. Mmetja  

 beweer die persentasie sal verskil volgens die  

 hoogte waarvan die tennisbal laat val word.  

 Tebogo en Mmetja doen ’n eksperiment waarin 

 hulle ’n bal van ’n gegewe hoogte laat val en dan  

 meet hoe hoog dit bons voordat dit weer val. Hulle  

 herhaal die eksperiment verskeie keer vir verskillende  

 hoogtes. Hulle teken hul resultate in ’n tabel aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Waarom het Tebogo en Mmetja die tennisbal 10 keer vanaf elke hoogte laat 

  val? 

 b. Bepaal die mediaanhoogte wat die bal gebons het vir elke hoogte waarvan dit 

  laat val is. 

 

 c. Vir elke hoogte waarvan die bal laat val is en die mediaanhoogte wat dit  

  gebons het: Bereken die hoogte wat die bal gebons het as ’n persentasie van die 

  hoogte waarvan dit laat val is. 

 

 d. Staaf die data Tebogo se bewering dat ’n tennisbal ongeveer 53% van die  

  hoogte waarvan dit laat val word, bons? Bespreek. 

 

 e. Staaf die data Mmetja se bewering dat die hoogte wat ’n bal bons, verband hou 

  met die hoogte waarvan dit laat val word? Bespreek. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders ongegroepeerde numeriese data om die middelpunt (mediaan) van 
die datastel te bepaal ten einde sentrale waardes te beskryf. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer ons data versamel, dink ons gewoonlik aan opnames en meningspeilings. Datahantering sluit 
egter ook wetenskaplike eksperimente en die begrip van fisiese verskynsels in. 

’n Goed ontwerpte eksperiment moet meer as een afmeting insluit. Foute kan insluip wanneer daar 
gemeet word, veral wanneer ander veranderlikes ingevoer kan word. Hierdie eksperiment is gebaseer op 
die meet van die hoogte wat ’n bal bons nadat dit laat val is. Dit is moeilik, want die bal beweeg. 

Verdeel die klas in vyf groepe. Elke groep gaan met ’n ander soort bal eksperimenteer. Verdeel hierdie 
groepe in pare. Elke paar teken aan hoe hoog elke bal bons nadat dit van ’n sekere hoogte laat val is. In 
kleiner klasse sal sommige pare moontlik met meer as een hoogte moet werk. In groter klasse kan 
sommige pare ander pare se eksperimente herhaal. 

Vir hierdie eksperiment merk julle 50 cm, 100 cm, 150 cm en 200 cm teen ’n muur en plak ’n maatband 
(met 0 cm wat aan die vloer raak) langs hierdie hoogtes. Kinders werk in pare. Een kind laat val die bal van 
’n gegewe hoogte en die ander kind kyk op die maatband hoe hoog die bal bons. Indien moontlik moet al 
die kinders hierdie eksperiment op dieselfde oppervlak doen. Die hoogte wat ’n bal bons, uitgedruk as ’n 
persentasie van die hoogte waarvan dit laat val is, word geaffekteer deur die oppervlak waarop dit laat val 
word, byvoorbeeld beton, teëls, ’n houtvloer of mat). Gedurende die toets gebruik ons die stadige-
aksiefunksie van ’n selfoonkamera om ’n video van die bons te neem. Dit word dan teruggespeel om te 
meet op watter hoogte die bal van rigting verander. Dit maak dit moontlik om die pousefunksie te gebruik 
om die hoogte van die bal te lees en is akkurater as werklike tyd. Kinders sal moontlik op ’n stoel moet 
staan om die bal van ’n hoogte van 2 meter (200 cm) te laat val. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Maatband, tennisbal, tafeltennisbal, muurbalbal, gholfbal, krieketbal en netbalbal 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Foute kom voor wanneer daar gemeet word. Ons herhaal ’n eksperiment baie keer 
sodat ons die aflesings beter kan vertrou. 

 b. As ’n bal van ’n hoogte van 50 cm laat val word, is die mediaanhoogte van die bons 
30 cm.  
As ’n bal van ’n hoogte van 100 cm laat val word, is die mediaanhoogte van die 
bons 62 cm. 
As ’n bal van ’n hoogte van 150 cm laat val word, is die mediaanhoogte van die 
bons 87 cm. 
As ’n bal van ’n hoogte van 200 cm laat val word, is die mediaanhoogte van die 
bons 118 cm. 

 

Bladsye 60 & 61 
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2. Voer ’n eksperiment uit om te bepaal watter bal die hoogste bons in verhouding tot 

die hoogte waarvan dit laat val is. Werk as ’n klas om hierdie vraag te 
beantwoord. Elke groep kies ’n verskillende soort bal (krieket, muurbal, netbal, 
tafeltennis, ens.). Wanneer julle die eksperiment uitvoer, moet julle die volgende 
stappe volg: 

 a. Laat val elke bal 10 keer van ’n bepaalde hoogte en teken aan hoe hoog dit die 

  eerste keer bons. Teken julle resultate aan. 

 b. Bepaal die mediaanhoogte wat elke bal bons. 

 c. Gebruik die mediaanhoogte wat elke bal bons om die persentasie van die  

  hoogte waarvan dit laat val is, te bereken. 

 d. Vul die tabel in. Gee terugvoering aan die klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e. Watter bal bons die grootste persentasie van die hoogte waarvan dit laat val  

  is? 

 f. Toon enige van die balle bewyse dat die bonshoogte uitgedruk as ’n persentasie 

  van die hoogte waarvan dit laat val is, toeneem as die hoogte waarvan die bal 

  laat val is, toeneem? 

 

 g. Watter ander faktore kan affekteer tot watter hoogte ’n bal bons uitgedruk as  

  ’n persentasie van die hoogte waarvan dit laat val is? Bespreek. 

c. Van 50 cm: ��
��

� ��
���

� 60% 

Van 100 cm: ��
���

� 62% 

Van 150 cm: ��
���

� ��
��

� ��
���

� 58% 

Van 200 cm: ���
���

� ��
���

� 59% 

d. Volgens die data wat Tebogo en Mmetja versamel het, het die tennisbal meer as 
53% van die hoogte waarvan dit laat val is, gebons. Daar is baie dinge wat dit kan 
affekteer, byvoorbeeld die soort tennisbal en die hardheid van die oppervlak 
waarop dit bons. Sommige wetenskaplike studies stel ook voor dat temperatuur 
affekteer hoe hoog ’n bal bons. 

e. Mmetja en Tebojo het nie genoeg data versamel om Mmetja se idee te ondersteun 
dat die persentasie wat ’n bal bons nadat dit laat val is, toeneem wanneer dit van 
’n hoër punt laat val word nie. Hulle data wissel rondom 60%. Hulle mag egter vind 
dat die persentasie wat die bal bons, toeneem as hulle die bal van 500 cm of 
1	000 cm laat val. Die data bied nie ’n sterk argument daarvoor dat die hoogte wat 
’n bal bons, verander as die hoogte waarvan die bal laat val word, verander nie. 

 

   Hoogte waarvan bal laat val word 

50 cm        100 cm        150 cm        200 cm 

Hoogte van 1ste bons as ’n 
persentasie van die hoogte 
waarvan die bal laat val is 

Gholfbal 

Muurbalbal 

Krieketbal 

Tennisbal 

Netbalbal 
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1. Lu-lu  Dit 

 word gespeel met vulkaniese klippies of 

 skyfies wat gegraveerde merke daarop het. 

 a. Knip die vier sirkels agterin die boek uit  

  en plak dit op stywe karton. 

 b. Knip die sirkels op die karton uit om die  

  Lu-lu-skyfies te maak. 

 c. As jy wil, kan jy geskenkpapier agter op die kartonskyfies plak om dit te versier. 

 

 

 

 

 

2. Lu-lu-skyfies ten minste 60 keer om julle te help 

 om die speletjie beter te verstaan. Teken elke keer wanneer jy jou skyfies gooi, jou  

 punte in die tabel aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a. Watter punt of punte het jy die meeste gekry? 

 b. Watter punt of punte het jy die minste gekry? 

 c. Rangskik jou punte van dié wat jy die meeste gekry het tot dié wat jy die minste 

  gekry het. 

 

Op hierdie bladsy tel kinders die getal moontlike uitkomste vir eenvoudige proewe en maak ’n lys van 

uitkomste vir eenvoudige eksperimente. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer ’n ondersoek uitgevoer word, is dit baie belangrik dat kinders leer om sistematies te dink sodat 

hulle geen moontlikhede uitlos nie. In later grade sal hulle leer hoe om ’n boomdiagram te gebruik om ’n 

lys van moontlike uitkomste te maak. Nou maak hulle egter net ’n lys. Die tabel hieronder toon een 

voorbeeld van sistematiese denke, maar kinders mag ander strategieë kies. In hierdie voorbeeld is die 

eerste moontlikheid dat geen skyfies met die gesig na bo land nie, dan land een skyfie met die gesig na 

bo, daarna land 2 skyfies met die gesig na bo, dan land 3 skyfies met die gesig na bo en uiteindelik land al 

4 skyfies met die gesig na bo. 

1 
kolletjie 

2 
kolletjies 

3 
kolletjies 

4 
kolletjies 

Punt 

onder onder onder onder 0 

onder onder onder bo 4 

onder onder bo onder 3 

onder bo onder onder 2 

bo onder onder onder 1 

onder onder bo bo 7 

onder bo bo onder 5 

bo bo onder onder 3 

onder bo onder bo 6 

bo onder bo onder 4 

bo onder onder bo 5 

bo bo bo onder 6 

onder bo bo bo 9 

bo onder bo bo 8 

bo bo onder bo 7 

bo bo bo bo 10 
 

Kinders moet oplet dat daar 16 moontlike uitkomste is. Daar is ook twee moontlike uitkomste wat tot 3, 

4, 5, 6 en 7 lei, maar net een moontlike uitkoms wat tot 0, 1, 2, 8, 9 en 10 lei. Dit is ook onmoontlik om 

met een gooi 11 punte te kry. Dit beteken dit is waarskynliker om 3, 4, 5, 6 en 7 te kry as om 0, 1, 2, 8, 9 

en 10 te kry. Dit beteken ook dit is ewe waarskynlik om 3 en 4 en 5 en 6 en 7 te kry en dit is ewe 

waarskynlik om 0 en 1 en 2 en 8 en 9 en 10 te kry. Kinders moet hierdie waarskynlikheid met die resultate 

van hul proewe vergelyk. Hierdie vrae mag help om struktuur aan die bespreking te gee: 

 

 Het hulle meer dikwels 3, 4, 5, 6 en 7 gekry? Waarom of waarom nie?  
 

 Het hulle ewe veel 3’e as 4’e gekry? Waarom of waarom nie? 
 

 Het hulle twee maal soveel 5’e as 10’e gekry? Waarom of waarom nie? 
  

Bladsye 62 & 63 

Geen gesig na bo nie 

Een gesig na bo 

Twee gesigte na bo 

Drie gesigte na bo 

Almal gesig na bo 

Punte    0      1       2         3           4    5  

Telmerke 

Totaal 

Punte    6      7       8         9           10    11  

Telmerke 

Totaal 

Hoe om Lu-lu te speel 

Maak beurte om al vier skyfies in albei hande te skud en op die tafel te laat val. Elke 

speler kry soveel punte soos die getal kolletjies op die skyfies wat met die gesig  

(getal) na bo lê. 
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4. Risima sê dat om 3 punte in ’n gooi te kry, moet die skyfie met drie kolletjies met  

 die gesig na bo land en al die ander skyfies moet met die gesig na onder land. Is  

 daar enige ander manier om 3 punte te kry? Verduidelik. 

 

5. Gebruik die tabel en maak ’n  

 lys van al die moontlike  

 uitkomste vir een gooi. Die  

 eerste drie is vir jou gedoen.  

 Bespreek hoe jy dit sistematies  

 kan doen om seker te maak jy  

 los geen moontlike uitkomste  

 uit nie. 

 

6. Bestudeer die uitkomste en  

 punte  wat jy neergeskryf het. 

 a. Hoeveel uitkomste gee ’n  

  punt van 6? 

 b. Watter punte sal jy die  

  waarskynlikste gooi,  

  volgens jou ontleding?  

  Waarom sê jy so? 

 

 c. Vergelyk die voorspelde frekwensie van elke uitkoms in die tabel met die 

  resultate wat jy aangeteken het toe jy die speletjie ondersoek het deur die 

  skyfies te gooi. Wat let jy op? 

 

7. Gebruik jou eksperiment en jou ontleding as basis en voorspel hoeveel keer ’n  

 speler tipies die skyfies sal moet gooi om 50 of meer punte te kry. Speel die speletjie  

 in pare en vergelyk jou voorspelling met die werklike getal keer wat die wenner die  

 skyfies elke keer gooi. 

Hulpmiddels nodig: 

Dik riffelkarton (soos ’n vrugteboks), ’n skêr, gom, papier vir versiering (opsioneel) 

Antwoorde en bespreking 
 
3. b. 11 of meer – dit is onmoontlik om 11 of meer te kry, maar daar is ’n kans dat daar 

ander getalle was wat glad nie gekry is nie. 
 

4. As die skyfie met 1 kolletjie en die skyfie met 2 kolletjies met die gesig na bo land en die 
ander twee skyfies met die gesig na onder land. 
 

6. a. Twee 
 

 b. 3, 4, 5, 6 en 7 – daar is twee maniere om elkeen van hierdie punte te gooi. 
 

   
 

 

1 kolletjie    2 kolletjies   3 kolletjies  4 kolletjies        Punt 

onder        onder       onder       onder            

onder        onder       onder         bo               

onder        onder         bo          onder             

0 

4 

3 



 

             Grade 5 NS Companion (Afrikaans) 
 

64 
 

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

 veelvlak te maak. 

2. Bestudeer die voltooide veelvlak. 

 a. Wat is die vorm van die vlakke? 

 b.  Hoeveel vlakke het die veelvlak? 

 c.  Hoeveel rande het die veelvlak? 

 d.  Hoeveel hoekpunte het die veelvlak? 

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

 van die veelvlak heeltemal plat kan maak. Maak seker dat die stukke nie 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 breed)  

 by elke tweede rand van jou net. 

6. Knip die net uit en keep die voulyne van  

 die lussies met ’n skerp voorwerp (soos ’n  

 passerpunt of ’n balpuntpen). 

7. Sit die veelvlak aanmekaar deur gom op die  

 lussies van die net te sit. 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 as ’n projek gebruik word. As kinders wil, kan hulle die veelvlak versier. 

Om hulle te help om ’n akkurate tekening te maak, kan jy kinders aanmoedig om template van driehoeke 
en vierkante op stewige karton uit te knip en rondom dit af te teken. Daar word nie van kinders verwag 
om ’n gradeboog te gebruik om hoeke van 60° te teken nie. Die GeoGenius-stukke word gebruik om ’n 
plan te maak van hoe die net gaan lyk, maar die eintlike tekening van die net sal kleiner moet wees as die 
een wat met die GeoGenius-stukke gemaak word. 
 
Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel, ligte karton (verkieslik A2-grootte), stewige karton, ’n skêr, gome 

Antwoorde en bespreking 

2. a. Vierkante en gelyksydige driehoeke 

 b. 38 vlakke – 6 vierkante en 32 (gelyksydige) driehoeke 

 c. 60 rande 

 d. 24 hoekpunte 

3. Twee van baie moontlike nette 

 

Interessantheidshalwe: Hierdie veelvlak word ’n stomp kubus genoem en is een van die Archimediese vaste 
vorms. 

 

Bladsy 64 

Voorbeeld: 

LU
SS

IE
 

LU
SS

IE
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 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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Werêld Tydzonekaart 

 
Werêld Tydzonekaart 
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Kaart van Suid Afrika  Kaart van Suid Afrika 

Skaal 1 : 13 500 000 

Skaal 1 : 13 500 000 
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Kaart van Limpopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaal 1: 300 000 

Kaart van Limpopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaal 1: 300 000 
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Krugerwildtuin kaart Krugerwildtuin kaart 

Sleutel 

Kampe 

Piekniekplekke 

Hekke 

Hoofpaaie 

Grondpaaie 

Skaal 1 : 1 700 000  

Sleutel 

Kampe 

Piekniekplekke 

Hekke 

Hoofpaaie 

Grondpaaie 

Skaal 1 : 1 700 000  
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Kaart van Punda Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaal 1: 4 000 

Sleutel 

Kaart van Punda Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaal 1: 4 000 

Sleutel 
Ingang 

Ontvangs 

Parkering 

Winkel 

Restaurant 

Brandstof 

Storte 

Waskamer 

Toilette 

Kombuis 

  

Swembad 

Kampering 

Karavane 

Huisie 

Gesinskothuis 

Safaritent 

Wandelpad 

Skuilplek 

Pad 

Heining 

  

Ingang 

Ontvangs 

Parkering 

Winkel 

Restaurant 

Brandstof 

Storte 

Waskamer 

Toilette 

Kombuis 

  

Swembad 

Kampering 

Karavane 

Huisie 

Gesinskothuis 

Safaritent 

Wandelpad 

Skuilplek 

Pad 

Heining 
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Van Hiele-mosaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu-lu-skyfies 

Van Hiele-mosaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu-lu-skyfies 
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             Grade 4 NS Companion (English) 
 

 
 

 
 Bronnelys 

GeoGenius-konstruksiestel 
GeoGenius-visualiseringstel 
Geoborde en rekkies 
Houtkubusse, 15 mm, 20 mm en 25 mm 
Sponskubusse of aaneengeskakelde kubusse 
Bruinpapiersakke 
Ketel 
Koppies of bekers (verskillende groottes en soorte) 
Papierbekertjies 
10c-muntstukke 
Droë, rou boontjies, ongeveer 1 kg 
Lyn/tou 
Termometer (0 – 100° grade) 
30 cm-liniaal afgemerk in mm en cm 
Kombuisskaal (verkieslik digitaal) 
Tennisbal 
Muurbalbal 
Gholfbal 
Krieketbal 
Tafeltennisbal 
Netbalbal 
Maatband 
Stophorlosie (selfoon is voldoende) 
Karton 
Riffelkarton 
Geskenkpapier 
Gestippelde papier 
Aftrekpapier 
Klaslyste 
Skêr 
Gom 
Kleeflint 
Skuifspelde 
Wondergom 
Kleurpenne en -potlode 
Permanente merkpen 
Plastieksakkie wat dig toemaak 
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