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1. Hoeveel gaan die klas gedurende hierdie jaar  

 groei, dink jy? Wees gereed om dit te bespreek. 

2. Stel vraag 1 anders sodat dit duideliker is. 

 

3. Watter inligting het jy nodig om die vraag 

 wat jy gestel het, te beantwoord? 

 

4. Dink na oor die volgende vrae en voorspel elkeen se antwoord. Bespreek jou  

 voorspellings. 

 a. Sal die seuns se lengte of die meisies se lengte die meeste gedurende die jaar  

  toeneem? 

 

 b. Sal die lengte van die kinders in die klas die meeste in Junie of in Oktober  

  toeneem? 

 

 c. Het kinders wat in die eerste helfte van die jaar gebore is, langer voete as  

  kinders wat in die tweede helfte van die jaar gebore is? 

 

 d. Is daar meer seuns wat linkshandig is as meisies wat linkshandig is? 

 

5. a. Skryf ’n vraag oor jou klas wat jy graag beantwoord sal wil hê en wat  

  beantwoord kan word deur gereeld data te versamel. 

 

 b. Watter data moet jy versamel om jou vraag te beantwoord? 

 

6. Agterin hierdie boek is ’n vraelys. Beantwoord die vrae en vra jou onderwyser 

 om jou te help om die tabel vir Februarie in te vul. Vul gedurende die res van die  

 jaar elke maand die nodige inligting in. Aan die einde van die jaar behoort jy die  

 vraag wat jy in vraag 2 gestel het, te kan beantwoord. 

 

Op hierdie bladsy versamel kinders data oor hulleself om vrae te beantwoord wat deur die onderwyser 
gestel is. Hulle meet lengte met behulp van maatbande en teken dit aan. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy moet vroeg in die skooljaar gedoen word – nie later as Februarie nie. Vir hierdie les moet 
kinders data oor hulleself versamel. Hulle sal hierdie data regdeur die jaar gebruik om vrae te 
beantwoord. Maak seker dat kinders so vroeg moontlik elke maand geleentheid kry om hul lengte te 
meet. Aan die begin sal hulle hulp nodig hê om hul lengte te meet en aan te teken. Help kinders om so 
akkuraat moontlik te meet. Maak seker dat die proses konsekwent is – kinders moet byvoorbeeld elke 
keer hulle skoene uittrek voor hulle gemeet word. 

Die eerste vraag is opsetlik onduidelik. Bespreek met die kinders waarom dit nie duidelik is nie. Wat 
beteken dit om te groei? Wie en wat groei? Ten einde groei te beskryf, moet ons ’n kenmerk definieer. 
Verduidelik dat ons aan lengte dink. Vra vir voorstelle oor hoe die vraag gestel kan word sodat dit 
duideliker is. 

Vra kinders wat hulle moet doen om die vraag te beantwoord. Laat hulle nadink oor hoe hulle hierdie 
inligting kan versamel en by wie hulle hierdie inligting moet versamel. 

Vraag 4 en 5 is daarop gerig om kinders se belangstelling oor sekere kenmerke van die kinders in die klas 
te prikkel. Dit is belangrik dat hulle ’n voorspelling neerskryf sodat hulle later in die jaar kan kyk of hul 
voorspellings reg was. Vraag 5 moet ’n algemene vraag wees waarin die hele klas geïnteresseerd is. Daar 
is plek op die vraelys waar kinders hul eie vrae kan neerskryf. Hulle gaan dan data versamel om hierdie 
vraag te beantwoord. 
 
Voorbeelde van vrae: 

 Is ’n mens se lengte dieselfde lengte as die lengte van jou gestrekte arms? 
 Is seuns se handskrif groter as meisies s’n? 
 Reageer kinders met blou oë vinniger as kinders met ander kleur oë? 
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1. Kate, Ann, Anwar en Gary sit rondom ’n tafel. 

 a. Pas elke prent by wat elke kind sien. 

 

  

 

 b. Wat is dieselfde en wat is verskillend 
  aan wat Gary en Ann sien? 

 c. Kan Kate van waar sy sit, sien hoe lank die teepot se tuit is? Verduidelik waarom 
  jy so sê. 
 
 
2. Lerato, Nadia, Vuyo en Sara kyk na ’n skoen op die tafel. Hier is wat elkeen sien. 

  

 

  

 Wys waar om die tafel elke kind sit.  
 

3. Vier kinders sit om ’n pophuis. 

Teken wat elke kind sal sien.  

Deel jou tekeninge met ’n maat.  

Is jou maat se tekeninge dieselfde as joune?  

Waarom of waarom nie? 

 

  

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders ter voorbereiding van die werk op hierdie bladsy om uit verskillende hoeke na alledaagse 
voorwerpe te kyk en dit te beskryf. Byvoorbeeld, vier kinders sit rondom ’n tafel waarop een van hulle se 
skoolsak is. Vra elke kind om te beskryf wat sy of hy sien. Vestig hulle aandag daarop dat sekere 
kenmerke van die voorwerp nie sigbaar vir van die kinders sal wees nie. Byvoorbeeld, ’n kind wat ’n tas 
van agter sien, sal dalk nie die gespe kan sien nie. Kinders moet ook oplet dat kinders wat oorkant 
mekaar sit, dieselfde prent mag sien, maar omgekeer. Byvoorbeeld, die teepottuit wat Gary aan die 
linkerkant van die teepot sien, sal Ann aan die regterkant van die teepot sien. 

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

Antwoorde en bespreking 

1. a. Anwar, Gary, Kate en Ann 

 b. Gary en Ann kan albei die handvatsel en die tuit van die teepot sien, maar die posisie van die 
tuit en die handvatsel is omgekeer. 

 c. Nee. As Kate reguit na die tuit kyk, sal sy nie sien hoe ver dit vanaf die teepot uitsteek nie. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alhoewel hierdie vraag voorsiening vir ’n mate van kreatiwiteit maak, vereis dit ook akkuraatheid. 
Kinders moet seker maak dat die hoogte van die huis dieselfde in elke tekening is. Die breedte van 
die syaansigte moet dieselfde wees en die breedte van die voor- en agteraansig moet dieselfde wees. 
Moedig kinders aan om die vensters en deure wat sigbaar is, op dieselfde skaal te teken. Hulle moet 
byvoorbeeld nie ’n enorme venster en ’n baie klein deurtjie teken nie. 

Kinders moet hulle tekeninge met mekaar deel. Dit is belangrik dat hulle besef dat hul tekeninge 
verskillend sal wees. Die rede hiervoor is dat van die pophuis se besonderhede ontbreek. Omdat ons 
nie kan sien wat agter die huis is nie, kan kinders dit verskillend versier. Hulle kan selfs ’n boom of ’n 
hondehok agter die huis maak. 

Bladsy 2 Ann 
Anwar 

Kate 

Gary 

 Anwar        _______      ________      ________ 

   Lerato      Nadia      Vuyo       Sara 

Gabriella 
Florence 

Kagisano 
Gerald 

Lerato 

Vuyo 

Nadia 

Sara 



 

             Grade 4 NS Companion (Afrikaans) 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skuifspelde kan aan mekaar gehaak word om sulke kettings te maak: 

 

1. Skat hoeveel skuifspelde aan mekaar gehaak moet word sodat die ketting lank 

 genoeg is om rondom ’n tennisbaan te gaan. 

2. Hoe kan ’n mens uitwerk hoeveel skuifspelde aan mekaar gehaak moet word om 

 rondom ’n tennisbaan te gaan sonder om die ketting regtig te maak? Werk ’n goeie  

 plan uit. Jy kan ook strooitjies en kort stukke tou gebruik (maar geen maatbande  

 nie). Beskryf jou plan hier. 

 

 

3. Gebruik jou plan en werk uit hoeveel skuifspelde aan mekaar gehaak moet word  

 sodat die ketting lank genoeg is om rondom ’n tennisbaan te gaan. Teken aan hoe  

 jy dit doen. Jy moet vir ’n maat kan verduidelik hoe jy jou antwoord uitgewerk het. 

 

 

4. a.  Kyk na die lyne en besluit watter lyn die kortste is en watter lyn die langste is. 

   Skryf die letters van die lyne van die kortste lyn tot die langste lyn neer. 

 

 

 

 

 b.  Hoe kan jy toets watter lyn die langste is en watter een die kortste is 

   sonder om ’n liniaal of ’n maatband te gebruik? Beskryf jou metode. 

 

 c.  Gebruik jou metode om jou antwoord in vraag a te toets. 

 
 

Op hierdie bladsy skat en meet kinders lengte deur niestandaardmetodes te gebruik. 

As daar nie ’n tennisbaan by die skool is nie, kan kinders die lengte rondom ’n swembad, ’n netbalbaan of 
’n skoolsaal meet. 

Voorgestelde lesaktiwiteite  

Hierdie bladsy werk doeltreffend as ’n klasaktiwiteit. 

Kinders werk in klein groepies om hulle strategieë te bespreek. Gee vir elke groep skuifspelde, strooitjies 
en stukkies tou. Elke groep kry strooitjies en tou van  spesifieke lengtes. Byvoorbeeld, een groep kry 
strooitjies wat in 15 cm-stukke gesny is en ’n ander groep kry strooitjies wat in stukke van 17,5 cm gesny 
is.  

Dit is belangrik om nog nie die lengte van die strooitjies en die tou met die kinders te bespreek nie. 

’n Ondoeltreffende metode om uit te werk hoeveel skuifspelde rondom ’n tennisbaan pas, sal wees om 
duisende skuifspelde aan mekaar te haak totdat dit rondom ’n tennisbaan pas en die skuifspelde dan te 
tel. ’n Doeltreffender manier om dit te doen sal wees om uit te werk hoeveel skuifspelde is in ’n sekere 
lengte wat langer as ’n skuifspeld maar korter as ’n tennisbaan is, dan word die langer lengte gebruik om 
die afstand rondom die tennisbaan te meet en dan word dit terug na die getal skuifspelde herlei. 

Kinders sal moontlik ’n plan soos die volgende maak: Hoeveel skuifspelde is daar in ’n strooitjie? Hoeveel 
strooitjies is daar in ’n stukkie tou? En dan, hoeveel stukkies tou gaan rondom ’n tennisbaan? 

Teken al die groepe se resultate in ’n tabel soos die volgende op die bord aan. 

 
Getal skuifspelde in ’n 

strooitjie 
Getal strooitjies in ’n 

stukkie tou 

Getal stukkies tou 
rondom die 
tennisbaan 

Getal skuifspelde 
rondom die 
tennisbaan 

Groep 1     

Groep 2     

Groep 3     

 

Vrae wat aan die klas gestel kan word: 

 Waarom het party groepe besluit dat ’n strooitjie dieselfde lengte as (bv.) 5 skuifspelde is en ander 
dat dit so lank soos (bv.) 10 skuifspelde is? 
Die verskillende getal skuifspelde per strooitjie is as gevolg van die verskillende lengtes van die 
strooitjies. 

 Watter groepe het die kortste en die langste strooitjies gehad? 
Die strooitjie met die minste skuifspelde is die kortste. Die strooitjie met die meeste skuifspelde is 
die langste. 

 Waarom het al die groepe nie dieselfde getal skuifspelde rondom ’n tennisbaan gekry nie? 
Bespreek die rol van noukeurigheid en presisie. Bespreek die besluite wat die kinders geneem het in 
verband met stukkies tou wat nie gedek is nie. Het hulle breuke gebruik of het hulle na onder of bo 
afgerond?  

A 
B 

C 

D 
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 Kinders kan die lengte van die lyne vergelyk deur tou van dieselfde lengte as elke lyn te knip en dan die 
lengte van die tou direk te vergelyk. Hulle kan ook informele eenhede soos tiensentstukke of skuifspelde 
gebruik. Tiensentstukke kan langs mekaar op ’n lyn gepak word of dit kan al langs die lyn gerol word en 
die omwentelinge kan getel word. Kinders kan ook hul vingers gebruik, byvoorbeeld die breedte van hulle 
pinkie. 

Hulpmiddels nodig 

Skuifspelde, strooitjies wat in verskillende lengtes gesny is (15 tot 25 cm), tou wat in verskillende lengtes 
gesny is (800 cm tot 1 500 cm), tiensentmuntstukke. 
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1. Trek hierdie vorm op ’n stuk karton af en knip dit uit. 

 

2. Gebruik die vorm wat 

 jy uitgeknip het om die 

 volgende patrone te  

 voltooi. 

 

3. Verduidelik wat jy met 

 die vorm gedoen het 

 om elke patroon te 

maak. Wat het jy vir 

elke patroon eenders 

en verskillend met die 

vorm gedoen? 

 

 

 

Op hierdie bladsy maak kinders patrone van meetkundige voorwerpe en beskryf die patrone in terme van 
meetkundige eienskappe. 

Antwoorde en bespreking 

2. Dit is belangrik dat kinders die  
kartonvorms uitknip en rondom dit  
aftrek eerder as om die patroon net  
met behulp van die rooster te voltooi  
– ons wil hê hulle moet die  
transformasies “voel”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In die eerste patroon beweeg die vorm net ondertoe. In die tweede patroon word die vorm 
gekantel (om ’n horisontale lyn). In die derde patroon word die vorm elke keer een kwart van ’n 
omwenteling gedraai. 

Die eienskappe van die vorms bly dieselfde in elke patroon – die getal sye, die lengte van die sye, 
die grootte van die hoeke, die oppervlakte. Dit is net die oriëntering van die vorm wat verander.  

In die tweede patroon is die lang reguit sy van die vorm eers bo, dan onder, dan weer bo, ens.  

In die derde patroon is die korter reguit sy aan die regterkant, dan onder, dan aan die linkerkant, 
dan aan die regterkant, dan bo, ens. 
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1. Blaai na die agterkant van die boek en knip die nette vir bokse A, B en C uit. Vou 

die nette al  

 langs die stippellyne en plak dit aanmekaar om bokse te maak. 

2. Kyk na die drie bokse. Besluit watter boks jy dink die kleinste is en watter een die  

 grootste is. Skryf die name van die bokse van die kleinste na die grootste neer. 

3. Ben het die bokse vol rys gemaak en toe probeer om dit van die kleinste na die 

grootste te rangskik. Verduidelik hoe hy dit kon doen. 

 

4. Danny en Ivan het ook die grootte van die  

bokse vergelyk. Danny gebruik `n groter  

houtkubus en Ivan gebruik `n kleiner houtkubus. 

Een van die seuns het uitgewerk dat 16 kubusse Boks B sal volmaak en die ander  

een het uitgewerk dat 45 kubusse Boks B sal volmaak. Watter seun het uitgewerk  

dat 16 kubusse in Boks B sal pas? Verduidelik waarom jy so sê. 

 

 

 

5.  

besluit watter boks die kleinste is en watter boks die grootste is. 

  

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek en benader kinders die volume van voorwerpe deur dit vol te maak sodat 

hulle begrip van kubieke eenhede kan ontwikkel. 

In hierdie stadium word daar nie van kinders verwag om die lengte van rande te meet of volume te 

bereken nie. Moenie hierdie benadering vir die kinders wys of dit selfs bespreek nie aangesien ons in 

hierdie stadium nie-formele maniere wil aanmoedig om volume te vergelyk deur houers vol te maak – 

eers met rys en dan met kubusse. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk doeltreffend as ’n klasaktiwiteit. 

Kinders moet in klein groepies werk. Vra hulle eers om die bokse van die kleinste tot die grootste te 

rangskik. Hulle moet dit doen deur na die bokse te kyk en daaraan te vat – hulle moenie meet nie. 

Gee dan vir elke groep ’n sak kubusse. Party groepe kry 15 mm-kubusse, ander 20 mm-kubusse en ander 

25 mm-kubusse. Probeer verhoed dat kinders sien dat ander groepe se kubusse ’n verskillende grootte is. 

Die kinders kan hulle bokse vol kubusse maak om die orde of grootte van die bokse uit te werk. Vra die 

kinders om aan te teken hoeveel kubusse in elke boks pas. 

Teken al die groepe se resultate in só ’n tabel op die bord aan: 

Groep Boks A Boks B Boks C 

1    

2    

3    

4, ens.    

 

Kinders sal heel moontlik verras wees oor hoe verskillend hulle antwoorde is. Hier volg ’n paar vrae wat jy 

vir die klas kan vra. 

 Waarom is die antwoorde so verskillend? 

Die antwoorde is verskillend omdat verskillende groepe verskillende grootte kubusse gebruik het. 

 Watter groep het die grootste kubusse gehad? 

Die groepe wat die kleinste getal kubusse nodig gehad het om die boks vol te maak, het die 

grootste kubusse gebruik. Dit is omdat ons minder groot kubusse as klein kubusse in dieselfde 

volume kan pas. 

 Watter groepe het die kleinste kubusse gehad? 

Die groepe wat die grootste getal kubusse nodig gehad het om die boks vol te maak, het die 

kleinste kubusse gebruik. Dit is omdat ons meer klein kubusse as groot kubusse kan inpas. 

 Watter groepe het dieselfde grootte kubusse gehad, dink jy? 

Groepe wat amper ewe veel kubusse nodig gehad het om die boks vol te maak, het heel moontlik 

dieselfde grootte kubusse gebruik. 
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 Waarom het groepe met dieselfde grootte kubusse nog altyd verskillende antwoorde gekry? 

Verskillend groepe wat dieselfde grootte kubusse gebruik het, kon verskillende antwoorde gekry 

het omdat hulle die ruimte wat oor was verskillend gebruik het. (Al die bokse sou hierdie probleem 

met kubusse van hierdie groottes gehad het – dit is so bedoel.) 

Dit is in hierdie aktiwiteit nie belangrik dat kinders “die regte antwoord” kry nie; dit is eerder belangrik 

dat hulle besef dat volume beskryf kan word in terme van hoeveel kubusse in ’n houer pas, dat 

verskillende grootte kubusse (eenhede) tot verskillende antwoorde sal lei en dat daar ’n sistematiese 

manier moet wees om die ruimte wat oor is te hanteer nadat ’n houer vol kubusse gemaak is. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, gom en kleeflint (maak die bokse voor die les, indien moontlik) 

Sakkies met hout kubusse. Party sakkies moet 15 mm-kubusse daarin hê, ander 20 mm-kubusse en ander 

25 mm-kubusse. Jou plaaslike ysterwarewinkel behoort die kubusse vir jou te kan maak. 

 

 Antwoorde en bespreking 

3. Elke boks kan vol rys gemaak word en dit kan dan in ’n glashouer gesit word waarop die vlak van die 

rys gemerk kan word. Een boks kan ook presies volgemaak word en die rys kan dan in ’n ander boks 

gesit word – as daar nie genoeg rys is nie, beteken dit die tweede boks is groter en as daar wel rys 

oor is, beteken dit die eerste boks is groter. 

4. Ivan het uitgewerk dat 16 kubusse in die boks sal pas omdat sy kubusse groter as Danny se kubusse 

is; dus sou hy minder kubusse in die boks kon pas. 
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1. a. Gebruik hierdie almanak waarop die weer vir Kaapstad aangeteken is en die 
  weerseëls agterin die boek om die piktogram te voltooi. 
 

 

 

 

 

 

 

 b. Hoeveel dae het dit in Desember gereën? 

 c. Was daar meer bewolkte dae of meer reënerige dae? 

 d. Watter vraag is die maklikste om met die almanak te 
  beantwoord en watter vraag is die maklikste om met 
  die piktogram te beantwoord? Waarom? 

 

2. Felix gebruik ’n almanak met Durban se weer vir  
 Desember daarop aangeteken om hierdie piktogram  
 te teken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix sê daar is in Desember meer sonnige dae as  

reënerige of bewolkte dae in Durban. Is Felix korrek? 

Verduidelik waarom dit in sy piktogram lyk of daar  

sonnige dae is. 

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders kan die almanak agterin die werkboek gebruik om die simbool vir elke dag se weer uit te knip en 
op die piktogram te plak. 

Hulpmiddels nodig: 

Weerseëls bylaag, skêr en gom 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. 7 reënerige dae 

 c. Meer reënerige dae 

 d. Die getal reënerige dae kan met behulp van die almanak of die piktogram getel word, maar 
wanneer ’n mens die dae wil vergelyk, is dit makliker om die piktogram te gebruik, want jy kan 
sien watter kolom langer is. 

2. Felix is nie korrek nie. Slegs 6 van die 31 dae was sonnig. Dit lyk of daar meestal sonnige dae was 
omdat hy die sonne baie groter as die wolke en die reënwolke geteken het. 
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1. Hoe laat is dit? 

a. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. a. Ma se verjaardag is op 25 April. Pa se verjaardag is op 12 Mei. Hoeveel dae is 
  daar tussen hul verjaardae? 

 b. ’n Winkel maak om 7-uur in die oggend oop en sluit om 8-uur in die aand. 
   Hoeveel uur is die winkel oop? 

 c. Vusi slaap van 9-uur in die aand tot 6-uur in die oggend. Hoeveel uur slaap hy?  

3. a. Adila sit ’n koek om ’n kwart voor 10 in die oond. Dit moet 45 minute bak. Hoe 

   laat moet sy dit uit die oond haal?  

 b. Die skooltoneelstuk het om halfsewe begin en om tien oor 9 klaargemaak.  

   Wat was die lengte van die toneelstuk in minute? 

4. ’n Groep sokkerspanne speel oefenwedstryde. Elke wedstryd is 25                     
minute lank. Die spanne rus 10 minute tussen wedstryde. Die eerste                       
wedstryd begin om 3-uur en die laaste wedstryd eindig voor 6-uur.                                 
Hoeveel wedstryde kan gespeel word? Skryf neer hoe laat elke                               
wedstryd begin.  

 

 

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

Antwoorde en bespreking 

1. a. Kwart oor 7; 10 (minute) voor 2 en 20 (minute) oor 7 

 b. Kwart oor 9; kwart voor 8 en half elf 

2. a. 16 dae 

 b. 13 uur 

 c. 9 uur 

3. a. 10:30  of half-11 

 b. 160 minute 

4. 5 wedstryde kan gespeel word. 

3-uur; 25 minute voor 4; 10 minute oor 4; kwart voor 5 en 20 minute oor 5. 
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1. Gary en Steve het hul vingerbreedte gebruik om die lengte van hierdie lyne te meet 

sodat hulle die lengtes kon vergelyk. 

 

 

 

 

 

 

Gary het uitgewerk dat Lyn A 5 vingerbreedtes is, maar Steve het uitgewerk dat dit 

4 vingerbreedtes is.  

Waarom het Gary en Steve verskillende antwoorde gekry, dink jy? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Watter probleme kon mense gehad het voor daar standaard-meeteenhede was, 

dink jy? 

 

 

 

3. Skryf vyf dinge by die skool of by jou huis neer wat jy dink omtrent een meter lank 

 goed jy geskat 

het. 

 

 

 

Op hierdie bladsye gebruik kinders meter en sentimeter om lengte te skat, te meet, aan te teken en te 

vergelyk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit. 

Vra die kinders om die breedte van hul duim as ’n maat te gebruik om verskeie items soos ’n boek, ’n 

boks, ’n potlood en ’n selfoon te meet. Maak ’n lys op die bord van die items en teken van die kinders se 

afmetings aan. Vra die kinders om te verduidelik waarom baie van die antwoorde so verskillend is. 

Gee vir die kinders ’n meterstok of ’n stuk tou van 1 meter lank. Vra hulle om dit teen hul liggaam te hou 

en te kyk watter lengte op hul liggaam dieselfde lengte as ’n meter is. Vir kleiner kinders kan dit die 

afstand tussen hul vingerpunte wees as hulle met hul arms wyd oop staan. Vir ander kinders kan dit die 

afstand van een skouer na die vinger van die gestrekte ander arm wees. Neem dan die tou of meterstok 

weg van die kinders en vra hulle om dinge te soek wat ’n meter lank is. Hulle hoef nie net dinge wat reguit 

lyne is te noem nie, maar kan ook byvoorbeeld die afstand rondom ’n boomstam noem. Gee dan vir hulle 

die tou om hul skattings te toets. Hulle hoef nie akkuraat te meet nie, maar moet net byvoorbeeld sê 

“Effens minder as ’n meter”, “Effens meer as ’n meter”, “Baie minder as ’n meter”, “Baie meer as ’n 

meter” of selfs “Amper twee keer soveel as ’n meter”. Dit is belangrik dat kinders ’n idee ontwikkel van 

hoe lank ’n meter is. Dit is belangrik om hulle te help om antwoorde wat meter behels, te skat en te toets. 

Gebruik ’n meterstok in plaas van ’n 30 cm-liniaal om kinders aan sentimeter bekend te stel. Beklemtoon 

dat ’n sentimeter een honderdste van ’n meter is. Laat kinders dan na hul liniale kyk en ’n gevoel 

ontwikkel vir wat 5 sentimeter is.  

Hulpmiddels nodig: 

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

Antwoorde en bespreking 

1. Gary se vinger en Steve se vinger is nie ewe groot nie. Al is dit gerieflik om liggaamsdele te gebruik 

om te meet (dit raak nie weg soos liniale of maatbande nie!), is liggaamsdele nie ’n 

standaardgrootte nie. 

2. Voorbeelde van moontlike probleme: 

 Om materiaal te koop vir ’n kind wat 1 en ’n kwart armlengtes lank is, want die mens wat die 

kind meet en die mens wat die materiaal meet, kan verskillende armlengtes hê. Te veel of te 

min materiaal kan gekoop word. 

 As ’n tafel gekoop word vir ’n huis met ’n deurbreedte van 5 voet, sal die tafel dalk nie deur die 

deur pas as iemand anders met ’n kleiner of groter voet gebruik word om dit te meet nie. 

4. Die werkboek is te klein om in terme van meter te beskryf. ’n Kleiner meeteenheid is nodig. 

 

 

A B 

Omtrent 200 jaar gelede het die standaardmeeteenhede wat ons vandag 

gebruik, nie bestaan nie. Mense het lengte in terme van liggaamsdele beskryf  

gevolg van die probleme met hierdie manier van meet het mense begin om 

meeteenhede te standaardiseer. 

die                                  

lengte daarvan                                        

die afstand rondom die Aarde. Vandag ken ons                                          

.  

Bladsye 8 & 9 
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kompetisie. Hy is bekommerd                               

dat swaarder deelnemers bevoordeel word in gewigstoot. 

1. Stem jy saam dat hoe meer iemand weeg, hoe verder sal hulle                                        

. 

 

 

in die hande gekry van party van die beste gewigstoot-deelnemers ooit  

met elkeen se massa en die  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

verder kan gooi as mense wat minder weeg. 

 

2. Fundi wil Bulani se lys in alfabetiese volgorde skryf. Sal dit Bulani help? Verduidelik. 

 

 

 

 

 

 

3. Skryf Bulani se lys in die tabel op die volgende bladsy sodat: 

 die deelnemers van die ligste na die swaarste gerangskik is. 

 deelnemers wat ewe veel weeg, gerangskik is van dié wat die kortste afstand 

gegooi het tot dié wat die verste afstand gegooi het. 

 

 

PAGES 10 and 11 

Op hierdie bladsye organiseer kinders data in tabelle en lees en vertolk die data krities. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

As ’n ekstra aktiwiteit kan kinders nog ’n tabel invul waarin deelnemers gerangskik word volgens die 
afstand wat hulle die gewig gegooi het en waarin dié met dieselfde afstand van die ligste na die swaarste 
gerangskik word. Die twee tabelle kan dan vergelyk word. 

 
 

 

Antwoorde en bespreking 

1. Hierdie vraag verskaf die geleentheid om konteks te bespreek. Kinders dink dalk mense wat meer 

weeg, is sterker en kan ’n gewig verder gooi. Daar is natuurlik ander faktore, waarvan vaardigheid 

die belangrikste is. Die geldigheid van hierdie verwantskap is ook beperk, want ’n baie swaar 

persoon kan so onfiks wees dat hy skaars regop kan staan, wat nog van gewigstoot beoefen. Ter 

opsomming: As twee deelnemers wat ewe goed is, teen mekaar meeding, sal die swaarste een 

moontlik ’n voordeel hê. 

2. Die probleem wat Bulani wil oplos, het te doen met iemand se massa en die afstand wat hy of sy 

’n gewig kan gooi. Dit sal nie help om die lys in alfabetiese volgorde te skryf nie. 

3. 

 

 

  Naam Massa (kg) Afstand (cm) 

Selwyn 95 2210 

Alan 115 2251 

Ravi 118 2193 

Abdul 118 2291 

Zeb 118 2306 

Michael 120 2196 

Manare 122 2182 

Shaun 126 2209 

Sam 126 2224 

John 127 2252 

James 129 2220 

Ali 130 2220 

Willem 130 2275 

Trevor 132 2195 

Gershwin 132 2198 

Rafiq 133 2243 

Chris 135 2187 

Zolile 135 2264 

Ron 137 2312 

Khumo 144 2267 

   

 

Bladsye 10 & 11 

Gewigstoot is ’n sport waarin ’n ronde metaalgewig so ver moontlik gegooi of “gestoot” word. Gewigstoot vir 

mans word sedert 1896 in die Olimpiese Spele beoefen en gewigstoot vir vroue sedert 1948 
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 4. Khumo is die swaarste, maar verskeie deelnemers het verder as hy gegooi, ook Abdul (118 kg), Zeb 

(118 kg), Willem (130 kg) en Ron (137 kg). 

5.  Selwyn is die ligste deelnemer, maar verskeie deelnemers wat swaarder as Selwyn is, het ’n 
korter afstand gegooi. 

6. a. Khumo, Ron, Zolile, Chris en Rafiq 

 b. Chris, Rafiq, Zolile, Khumo en Ron 

7. a. Ja. 10 deelnemers weeg minder as 128 kg en 10 deelnemers weeg meer as 128 kg. 

 b. 5 deelnemers 

 c. 5 deelnemers 

 d. Tot dusver bewys die ontleding nie sonder twyfel dat mense wat meer weeg ’n gewig verder 

kan gooi as mense wat minder weeg nie. Die ontleding staaf nie die verwagting dat die 

swaarste persoon die gewig die verste sal gooi nie. En in die ligter groep het vyf uit tien verder 

as 2 220 cm gegooi en in die swaarder groep het vyf uit tien verder as 2 220 cm gegooi.  
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1. a. Is dit moontlik om ’n veelvlak te maak deur twee vierkante presies saam te  
  voeg? 

 b. Is dit moontlik om ’n veelvlak te maak deur drie vierkante presies saam te voeg? 

 c. Is dit moontlik om ’n veelvlak te maak deur vier vierkante presies saam te voeg? 

2. a. Wat is die kleinste getal vierkante wat saamgevoeg moet word om’n veelvlak  
  te maak? 

 b. Is dit moontlik om ’n veelvlak te maak deur meer vierkante saam te voeg? 

 c. Watter soort veelvlak word gemaak as die minste aantal vierkante  
  saamgevoeg word? 

3. a. Wat is die kleinste getal gelyksydige (turkoois) driehoeke wat saamgevoeg 
  moet word om ’n veelvlak te maak? 

 b. Is dit moontlik om ’n veelvlak te maak deur meer gelyksydige driehoeke saam  
  te voeg? 

 c. Watter soort veelvlak kan jy maak as jy die kleinste getal gelyksydige  
  (turkoois) driehoeke saamvoeg? 

4. a. Maak hierdie veelvlak. 

 b. Hoeveel vyfhoeke het jy gebruik? 

 c. Hoeveel reghoeke het jy gebruik? 

 d. Het jy enige ander vorms behalwe vyfhoeke  
  en reghoeke gebruik? Indien wel, wat het jy gebruik? 
 
5. Gebruik drie reghoeke, twee gelyksydige (turkoois) 

driehoeke en nege rekkies om ’n veelvlak te maak. 
Maak ’n skets van jou veelvlak in die ruimte of neem 
’n foto en plak dit in. 

 

 

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

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. Nee 

2. a. 6 

 b. Nee 

 c. Kubus 

3. a. 4 

 b. Ja 

 c. Piramide (of driehoekige piramide). Kinders hoef dit nie in hierdie stadium ’n viervlak te noem 
nie.  

4. b. 2 

 c. 5 

 d. Nee 

5. Drie reghoeke, twee turkoois driehoeke en nege rekkies behoort ’n driehoekige prisma te maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

uit ’n versameling veelhoeke wat by die rande saamgevoeg is. 

Bladsy 12 
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1. Watter instrument sal jy gebruik om elke lengte te meet? In watter eenheid sal jy 

die lengte aanteken? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gebruik die internet om die volgende te bepaal: 

 a. Die afstand van ’n standaardmarathon. 

 b. Die afstand van Kaapstad na Johannesburg. 

 c. Die afstand van die ewenaar rondom die aarde. 

 d. Die afstand van jou huis na jou skool. 

3. Voltooi. 

 a. 1 km = ________ m d  
1

2
 km = ________ m 

 b. 2 km = ________ m e. ________  km = 250 m 

 c. ________  km = 5 000 m f. 10 
1

4
 km = ________  m 

4. Hierdie padteken by ’n T-aansluiting gee die 

afstand na drie plekke in kilometer. 

 a. Wat is die afstand tussen  

  Ramaila Valley en Grunewald City? 

b. Wat is die afstand tussen  

 Ramaila Valley en Marumo Town? 
 

   

   

 

Op hierdie bladsy skat kinders lengte in kilometer, teken dit aan en vergelyk dit. Hulle los ook probleme op 
wat berekening met en herleiding tussen meter en kilometer behels. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Die doel van die eerste vraag is om ’n bespreking te begin oor hoe ondoeltreffend dit is om meter, 
sentimeter of millimeter te gebruik om lang afstande te meet. Gee die kinders tyd om te bespreek waarom 
dit moeilik kan wees om langer afstande te meet en hoe dit gedoen kan word. 

Dit mag vir die kinders moeilik wees om ’n kilometer te visualiseer. ’n Kilometer weg van ’n mens is 
gewoonlik nie in jou sig nie. Kinders kan eerder probeer om 100 meter te visualiseer. Neem die klas na ’n 
oop ruimte en vra hulle om 100 meter in ’n reguit lyn te loop en ’n merker op die grond te sit. Gebruik dan 
’n meetwiel om 100 meter te meet. Kinders sal hul verbeelding moet gebruik om te visualiseer dat 1 
kilometer 10 maal die 100 meter is wat hulle pas gemeet het. 
Kinders sal dalk ’n beter idee hê van hoe lank ’n kilometer is as hulle dink aan hoe lank dit neem om ’n 
kilometer te loop. Dit kan by die meeste skole gedoen word deur die kinders rondom die atletiekbaan te 
laat loop. Die afstand rondom ’n standaard-atletiekbaan is 400 meter. Kinders sal dus twee en ’n halwe 
keer rondom die baan moet loop. 
Gebruik voorbeelde uit julle eie omgewing om kinders te help verstaan hoe ver ’n kilometer is. Verwys na 
afstande wat hulle waarskynlik dikwels loop, met hul fietse ry of per motor ry. Byvoorbeeld, die afstand van 

die skool na die winkelsentrum is 4 �
�
 km. Party kinders het dalk al aan pretlope of pretwedrenne 

deelgeneem. Vra vir hulle om vir die klas te verduidelik waar die resies begin en geëindig het en om die 
roete kortliks te beskryf. Hulle moet ook noem hoe lank dit hulle geneem het om die afstand af te lê. 
Wanneer daar groot sportgeleenthede is wat baie aandag in die media kry, soos die 94.7-fietswedren, die 
Kaapstadse fietstoer, die Twee Oseane-marathon en die Comrades-marathon, kan jy die geleentheid 
gebruik om die afstande en roetes van hierdie wedlope en wedrenne te bespreek en te kyk hoe lank dit 
deelnemers neem om dit te voltooi. 
Hulpmiddels nodig: 

’n meetwiel 

Antwoorde en bespreking 

1. 
 

 Instrument Eenheid 

Die lengte van jou arm van jou skouer na jou gewrig maatband cm 

Die lengte van ’n naald liniaal mm 

Die lengte van ’n snesieboks liniaal cm 

Die breedte van ’n potloodskerpmaker liniaal mm 

Die afstand van jou huis na die skool Bespreek Bespreek 
 

 
 

3. a. 1 km � 1	000 m d. �
�
 km � 500 m 

 b. 2 km � 2	000 m e. �
�
 km � 250 m 

 c. 5 km � 5	000 m f. 10 �
�
 km � 10	250 m 

4. a. 607 km b. 181 km 

 

Bladsy 13 

Ons gebruik kilometer om afstand wat meer as 1 000 meter is te beskryf. 

Een kilometer is 1 000 meter. 

Afmeting                         Instrument           Eenheid 

Die afstand rondom ’n sokkerveld          meetwiel                meter 

Die lengte van jou arm van jou skouer na jou gewrig 

Die lengte van ’n naald 

Die lengte van ’n snesieboks 

Die breedte van ’n potloodskerpmaker 

Die afstand van jou huis na die skool 
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Dit is ’n kaart van die dorpie waar Tim woon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gee die roosterverwysing van: 

 a. Die biblioteek                                 

 b. Die bank                                        

2. Wat sien jy by die volgende roosterverwysings? 

 a. D1                                                

 b. B3                                                 

3. Beskryf watter strate jy sal gebruik om van: 

 a. Simon se huis na die biblioteek te loop. 

 

 b. Tim se huis na die bakkery te loop. 

 

4. Tim verlaat sy huis en draai links in Fabilet Mabancela-straat. By die kruising met 
Mockestraat draai hy regs. Waarheen is Tim op pad? 

 

 

Op hierdie bladsy volg kinders instruksies om posisie op ’n gekodeerde rooster te bepaal. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. C3 c. B5 

 b. C4 d. B6 

2. a. Tim se huis of die kruising van 
Venda en Fabilet Mabancela 
Straat 

c. Piekniekplek 

 b. Polisiekantoor d. Kerk 

3. a. Nogestraat in Turtonstraat en dan Mockestraat   

 b. Fabilet Mabancela-straat in Mockestraat en dan 
Turtonstraat 

  

4.  Kerk of biblioteek 
 
 

  

 

 

Bladsy 14 

Kaarte gebruik roosters om ons te help om posisie te beskryf. 

Ons sê die roosterverwysing vir die kliniek is A2. 

In A4 is die kruising van Eiselenstraat en Hlakwonastraat. 

c.  Die bakery 

d.  Die kunssentrum 

c.  C6 

d.  D3 
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1. Vul die tabel in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Piet se krieketoefening duur van 15:45 tot 17:30.  
Hoe lank is dit? 

 

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

Antwoorde en bespreking 

1. 24 uur-tyd Analoogtyd 24 uur-tyd Analoogtyd 

06:00 6 nm 22:45 kwart voor 11 nm 

14:00 2 nm 14:15 kwart oor 2 nm 

18:30 halfsewe nm 02:10 10 (minute) oor 2 vm 

10:20 20 (minute) oor 10 vm 11:00 11 vm 

20:30 halfnege nm 04:45 kwart voor 5 vm 

14:50 10 (minute) voor 3 nm 18:55 5 (minute) voor 7 nm 

   

2. 1 uur en 45 minute 

   

 

1 dag = 24iuur 

Daar is 2 maniere om die tyd van die dag te beskryf. ’n 24 uur-horlosie begin om 00:00 
om middernag en gaan aan tot 24:00 die volgende middernag. ’n Analooghorlosie 
gebruik slegs 12 uur. 

  

Wanneer jy 24 uur-tyd of digitale tyd gebruik, is daar geen verwarring nie. “Ontmoet 
my om 08:00” is baie verskillend van “Ontmoet my om 20:00”. 

Wanneer jy analoogtyd gebruik, kan daar verwarring wees. As jy vir jou maat sê “My 
bus arriveer om 8-uur”, sal sy nie weet of dit in die oggend of die aand is nie. Ons 
gebruik “vm” (voormiddag) om die analoogtyd voor die middag twaalfuur te beskryf 
(bv. 8ivm) en “nm” (namiddag) om analoogtyd na die middag twaalfuur te beskryf (bv. 
8 nm). 

 

Shaheeda eet ontbyt Emily gee haar hond kos 

  

Kyk na hierdie horlosies. 

Bongani gaan skool toe 

Analoogtyd  

6 nm 

  

 

20 minute oor 10 vm 
Halfnege nm 

10 minute voor 3 nm 

24 uur-tyd 

  

14:00 

18:30 

Analoogtyd  

 

kwart oor 2 nm  

10 minute oor 2 vm  

 

kwart voor 5 vm  

5 minute voor 7 nm 

24 uur-tyd 

22:45 

  

  

11:00 
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Het elke boks hondebeskuitjies ewe veel beskuitjies daarin?  
Die Graad 4-klasse by mevrou Manga se skool het haar 
gehelp om hierdie vraag te beantwoord. Elke kind het die 
getal beskuitjies in ’n verskillende boks getel. Die volgende 
dag het die kinders aan mevrou Manga verslag gedoen. 
Soos wat hulle gesê het wat hulle gevind het, het mevrou 
Manga ’n tellingtabel opgestel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. a. Vul die kolom vir die getal bokse in. 

b. Hoeveel bokse het 48 beskuitjies daarin gehad? 

c. Hoeveel bokse het 49 beskuitjies daarin gehad? 

d. Hoeveel bokse het 52 of meer beskuitjies daarin gehad? 

2. Hoeveel kinders in mevrou Manga se skool het haar gehelp om die getal beskuitjies 
in ’n boks hondebeskuitjies te tel? 

3. Waarom, dink jy, is daar nie presies ewe veel beskuitjies in elke boks beskuitjies nie? 
Wees gereed om jou antwoord te bespreek. 

 

 

Op hierdie bladsye gebruik kinders telmerkies om data aan te teken, hulle vertolk data uit tellingtabelle 
en klassifiseer gebeure volgens of dit beslis gaan gebeur, beslis nie gaan gebeur nie en of dit onseker is 
dat dit gaan gebeur. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders verstaan dat ’n tellingtabel ’n nuttige hulpmiddel is wanneer data versamel 
word. Met ander woorde, soos wat iemand ’n resultaat noem, word ’n telmerkie gemaak. ’n Tellingtabel 
is nie so nuttig as die data reeds aangeteken is nie. 

Kinders moet die geleentheid kry om te redeneer oor hoe beslis sekere stellings is en bewyse vir hul 
besluite gee. Hulle mag redeneer dat niks in die lewe seker is nie, maar omdat 120 bokse hier getoets is, is 
daar ’n baie sterk aanduiding in verband met die getal beskuitjies in enige ander bokse. As die Graad 4’s 
net 10 bokse sou getoets het, sou ons nie so seker kon wees oor die getal beskuitjies in enige ander boks 
nie. 

Antwoorde en bespreking 

1. b. 11 bokse c. 40 bokse d. 16 bokse 

2. 120 kinders 

3. Masjiene maak bokse volgens gewig (massa) vol, en nie volgens die getal beskuitjies nie. Nie al 
die beskuitjies weeg presies ewe veel nie. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Richard: Stem saam. Al die bokse het meer as 40 beskuitjies daarin; dus moet die 
onoopgemaakte boks ook meer as 40 beskuitjies daarin hê. 

 Siyabonga: Stem nie saam nie. Al die bokse het meer as 40 beskuitjies daarin; dus moet die 
onoopgemaakte boks ook meer as 40 beskuitjies daarin hê. 

 Kulani: Stem saam. Daar was meer (66) bokse wat 50 beskuitjies of meer daarin gehad het as 
bokse met minder as 50 beskuitjies daarin (54). 

 Zwothe: Stem saam dat dit onwaarskynlik is om meer as 60 beskuitjies in ’n boks te hê omdat 
geeneen van die bokse wat oopgemaak is, meer as 60 beskuitjies daarin gehad het nie. Of, 
stem nie saam nie. Dit is so onwaarskynlik dat ’n boks meer as 60 beskuitjies daarin sal hê dat 
dit beter is om te voorspel dat dit beslis nie meer as 60 beskuitjies daarin sal hê nie. 

 

Bladsye 16 & 17 

Getal beskuitjies 
in boks 

Getal bokse 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Mevrou Manga het ’n telmerkie vir elke kind gemaak soos wat sy 
of hy die getal beskuitjies in ’n boks gesê het. 

 
Toe die vyfde kind dieselfde getal beskuitjies genoem het, het 
mevrou Manga ’n streep deur die eerste vier telmerkies getrek om 
’n totaal van vyf te wys. 
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1. Maak ’n kartonafskrif van die vorm en voltooi die twee tessellasies  

deur rondom die kartonvorm af te trek en die hele rooster te bedek.  

Verduidelik vir elke tessellasie wat jy met die vorm gedoen het om die tessellasie  

te maak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Maak ’n kartonafskrif van die vorm en voltooi die twee tessellasies  

 deur rondom die kartonvorm af te trek en die hele rooster te bedek. 

 Verduidelik vir elke tessellasie wat jy met die vorm gedoen het om die tessellasie  
 te maak. 

 

 

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

Antwoorde en bespreking 

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

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke keer wat ’n nuwe vorm geteken word, word dit óf 
geskuif (getransleer) óf gekantel (gereflekteer). 

Elke keer wat ’n nuwe vorm geteken word, word dit óf 
geskuif (getransleer) óf gedraai (geroteer). 

Elke keer wat ’n nuwe vorm geteken word, word dit óf 
geskuif (getransleer) óf gedraai (geroteer). 

Elke keer wat ’n nuwe vorm geteken word, word dit 
geskuif (getransleer). 

Wanneer vorms in ’n herhalende patroon gerangskik  

word en daar geen oorvleueling of openinge is nie, sê 

ons die vorms tesselleer.  

 
Byvoorbeeld, ons kan hierdie vorm soos dit tesselleer:  

Bladsy 18 
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1. Voltooi. 

 a. 2 m = ________ cm g. 4 km = ________ m 

 b. ________ m = 500 cm h. ________ km = 7 000 m 

 c. 40 m = ________ cm i. ________ km = 500 m 

 d. 
1

2
  m = ________ cm j. 7

1

2
 km = ________ m 

 e. 3
1

2
 m = ________ cm k. 10 km = ________ m 

 f. ________ m = 1 150 cm l. ________ km = 10 500 m 

2. Gebruik `n liniaal om te meet: 

 a. die lengte van ’n iPad of tablet is ________ mm = ________ cm + ________ mm 

 b. die hoogte van ’n koffiebeker is ________ mm = ________ cm  +________ mm 

 c. die lengte van ’n skêr is ________ mm = ________ cm + ________ mm 

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

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit.  

Dit is noodsaaklik dat kinders ’n sinvolle bespreking voer oor wat met die grootte van die blare op bladsy 
19 bedoel word voordat hulle omblaai na bladsy 20. Vra die kinders wat hulle onder die “grootste” en die 
“kleinste” blaar verstaan. Lei ’n bespreking oor hoe grootte (soos die kinders dit verstaan) vergelyk kan 
word. Grootte kan bepaal word in terme van lengte (omtrek) of in terme van hoeveel ruimte (oppervlak) 
dit in beslag neem. Daar kan selfs aan die gewig (massa) van die kleinste en die grootste blare gedink 
word. Lei die bespreking sodat die hoeveelheid van die rooster wat deur elke blaar bedek word, vergelyk 
word. Kinders mag wel die woord oppervlakte gebruik alhoewel dit nog nie gedefinieer is nie. Vra kinders 
vir voorstelle oor hoe hulle kan uitwerk watter blaar ’n groter deel van die rooster bedek. 

Indien moontlik is dit raadsaam om, wanneer oppervlakte bepaal word, roosters te gebruik wat op 
transparante gedruk is. As dit nie beskikbaar is nie, kan kinders die roosters gebruik wat op bladsy 20 
verskaf word. 

Kinders moet in groepe werk. Gee een groep ’n transparant met ’n rooster met 0,5 cm-vierkante, ’n ander 
groep ’n transparant met ’n rooster met 1 cm-vierkante, ’n ander groep ’n rooster met 1,5 cm-vierkante 
en ’n ander groep ’n transparant met ’n rooster met 2 cm-vierkante. Vra die kinders om aan te teken 
hoeveel vierkante deur elke blaar bedek word. 

Teken al die groepe se resultate in ’n tabel soos die volgende aan. 

Groep Blaar A Blaar B Blaar D 

1    

2    

3    

4, ens.    

Kinders sal heel moontlik verbaas wees oor hoe verskillend hul antwoorde is. Vrae wat aan die klas gestel 
kan word: 

 Waarom is die antwoorde so verskillend? 
Die antwoorde is verskillend omdat verskillende groepe roosters met verskillende grootte vierkante 
gebruik het. 

 Watter groep het die rooster met die grootste vierkante gebruik? 
Die groepe met die kleinste getal vierkante wat deur elke blaar bedek word, het die rooster met die 
grootste vierkante gebruik. 

 Watter groepe het die rooster met die kleinste vierkante gebruik? 
Die groepe met die grootste getal vierkante wat deur elke blaar bedek word, het die rooster met 
die kleinste vierkante gebruik. 

Bladsye 19 & 20 

Die potlood se lengte is 137 mm = 13 cm + 7 mm 

  

1 meter = 100 sentimeter  1 m = 100 cm 

1 kilometer = 1 000 meter  1 km = 1 000 m 
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  Watter groepe, dink jy, het roosters met dieselfde grootte vierkante gehad? 
Groepe met eenderse getalle vierkante wat deur ’n blaar bedek word, het roosters met dieselfde 
grootte vierkante gebruik. 

 Waarom het groepe met roosters met dieselfde grootte vierkante nog steeds verskillende  
 antwoorde gekry? 

Verskillende groepe wat roosters met dieselfde grootte vierkante gebruik het, kon nogsteeds 
verskillende antwoorde gekry het omdat hulle vierkante wat net gedeeltelik bedek is, verskillend 
gehanteer het. 

In hierdie aktiwiteit is dit nie belangrik dat kinders “die regte antwoord” kry nie; dit is belangriker dat 
hulle bewus is daarvan dat oppervlakte beskryf kan word in terme van hoeveel vierkante ’n oppervlak 
bedek, dat verskillende grootte vierkante (eenhede) tot verskillende antwoorde sal lei en dat daar ’n 
sistematiese manier moet wees om vierkante wat gedeeltelik bedek is, te hanteer. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Liniaal wat in sentimeter en millimeter gemerk is; transparante met roosters met die volgende grootte 
vierkante: 0,5 cm; 1 cm; 1,5 cm; 2 cm 

Antwoorde en bespreking 

1. a. 2 m � 200 cm g. 4 km � 4	000 m 

 b. 5 m � 500 cm h. 7 km � 7	000 m 

 c. 40 m � 4	000 cm i. �
�
 km � 500 m 

 d. �
�
 m � 50 cm j. 7 �

�
 km � 7	500 m 

 e. 3 �
�
 m � 350 cm k. 10 km � 10	000 m 

 f. 11 �
�
 m � 1	150 cm l. 10 �

�
 km � 10	500 m 
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1. Teken die aansig van Tokelo se struktuur vanaf die agterkant en vanaf die 
linkerkant. Hoe is hierdie aansigte dieselfde en verskillend van die aansigte vanaf die 
voorkant en vanaf die regterkant? 

 
 
2. Zwothe het hierdie struktuur met blokke gebou. 

 a. Teken die vooraansig van Zwothe se struktuur. 

 b. Teken die agteraansig van Zwothe se struktuur. Hoe is dit dieselfde en  
  verskillend van die vooraansig? 

 c. Teken die boaansig van Zwothe se struktuur.  

 d. Teken die regtersyaansig van Zwothe se struktuur, dit wil sê, die aansig vanaf  
  die regterkant. 

3. Aimee het ’n struktuur met blokke gebou.  
Dit is die boaansig:          Dit is die regtersyaansig,  

     dit wil sê, die aansig vanaf die regterkant: 

 

  

 a. Gebruik blokke en bou die struktuur wat Aimee  
  gemaak het. Maak ’n skets van die struktuur of  
  neem ’n foto daarvan en plak dit in. 

 b. Teken die aansig van Aimee se struktuur vanaf die voorkant. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders om die aansigte vanaf die sykant, die voorkant en die bokant van baie meer strukture te teken 
en te bespreek, soos die een in vraag 2. Hulle kan blokke gebruik om hul eie strukture te maak en hul 
maats kan dan die verskillende aansigte teken. 

Hulpmiddels nodig: 

Sponskubusse of kubusse wat verbind is 

Antwoorde en bespreking 

1. Agteraansig: Die agteraansig het die laag met een kubus aan die linkerkant terwyl die 
vooraansig die laag met een kubus aan die regterkant het. 

 

 

Linkerksyaansig: Daar is geen verskil tussen die aansig vanaf die regterkant en 
die aansig vanaf die linkerkant nie. 

2. a.  

 

 

 b. Die aansig vanaf die voorkant het die blok in die tweede 
laag aan die linkerkant, terwyl die aansig vanaf die 
agterkant die blok in die tweede laag aan die regterkant 
het. 

 c.  

 

 

 d.  

 

 

3. a.  

 

 b.  

 

Bladsy 21 Tokelo het hierdie 
struktuur met blokke 
gebou. 

Dit word die 
boaansig genoem. 

Dit word die 
vooraansig genoem 

Dit word die 
regtersyaansig genoem. 
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1. Blaai na die agterkant van die boek en knip die net van die kubus vir   

 hierdie aktiwiteit uit. Vou die net al langs die stippellyne en plak dit aan  

 mekaar om ’n kubus te maak. 

2. Wanneer ons ’n dobbelsteen of kubus gooi, noem ons die getal wat boontoe wys  

 die getal waarop die dobbelsteen of kubus land. Voorspel met watter getal bo die  

 kubus sal land as dit gegooi sou word. Verduidelik. 

3. Gooi die kubus een keer. Watter getal het jy gekry? Is dit dieselfde getal as wat jy 
voorspel het? 

4. Gooi die kubus baie keer en teken elke keer aan watter getal jy kry. Gebruik die  

 staafgrafiek om die uitkomste aan te teken – daar is een blokkie vir elke gooi. Hou 

 aan totdat een staaf vol is. 

 a.  Watter staaf sal eerste vol wees, dink jy? 

 b.  Gooi die kubus en vul die staafgrafiek in. 

  1  

  2  

  3 

 c.  Was jou voorspelling reg? 

5. Teken in die tabel aan hoeveel keer die kubus vir jou groep en vir vyf ander groepe  

 met 1, 2 en 3 bo geland het. Bereken hoeveel keer die kubus altesaam vir al die  

 groepe met 1, 2 en 3 bo geland het en hoeveel keer die kubus altesaam gegooi is. 

 
 

 

 

 

 

6. Bespreek die ooreenkomste en verskille tussen die verskillende groepe se resultate. 

7. Sê nou jy gooi jou kubus 600 keer. Hoeveel keer sal dit op elke vlak land, dink jy? 

 Kan jy seker hiervan wees? Bespreek. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders vraag 3 bespreek voordat hulle voortgaan. Hulle het waarskynlik voorspel dat 
hul kubus met 3 bo sal land omdat daar meer 3’s as ander getalle is. Wanneer hulle die kubus gooi, mag 
dit wel met 3 bo land, maar nie noodwendig nie. Kinders moet verstaan dit nie noodwendig “die regte 
antwoord” is as dit met 3 bo land nie. Vra watter kinders in die klas nie ’n 3 gekry het nie. Bespreek 
waarom hulle nie ’n 3 gekry het nie – omdat daar ook ’n kans is om ’n 1 of 2 te kry. Vra ook of, as hulle die 
eerste keer byvoorbeeld ’n 1 gekry het, hulle seker kan wees hulle sal die volgende keer ’n 3 kry. Kinders 
moet besef dat kans geen geheue het nie. Die resultaat van die volgende gooi is onafhanklik van enige 
gooie wat voor die volgende een gebeur het. 

Moedig kinders aan om elke groep se resultate te vergelyk. Dit is amper seker dat geeneen van die groepe 
presies dieselfde resultate sal kry nie. Dit is egter waarskynlik dat al die groepe meestal 3 sou gekry het. 
Vra: “Hoeveel groepe het die helfte van die getal keer wat hulle die kubus gegooi het, 3 gekry?” Wees 
voorbereid daarop dat dit moontlik is dat sommige groepe meer dikwels 1 as 3 gekry het – al is dit 
onwaarskynlik. 

Vra kinders om hul redenasie vir vraag 7 met mekaar te bespreek. Hulle kan redeneer dat die helfte van 
die vlakke op die kubus ’n 3 daarop het, wat beteken jy kan met die helfte van die getal gooie ’n 3 kry, dit 
wil sê 300 van die 600 gooie kan ’n 3 kry. As die kinders nog nie gereed vir hierdie redenasie is nie, moet 
jy dit nie verduidelik nie. Hierdie kwessie sal later weer verduidelik word. 

Antwoorde en bespreking 

2. Dit kan met 1, 2 of 3 bo land, maar dit is die waarskynlikste om ’n 3 te wees omdat meer 
vlakke op die kubus ’n 3 as ’n 1 en 2 daarop het. 

4. a. Dit is die waarskynlikste dat 3 eerste vol sal wees. 

7. Dit kan nie definitief voorspel word hoeveel keer die kubus met elke vlak bo sal land nie, 
maar dit kan die helfte van die getal keer met 3 bo land (omdat die helfte van die vlakke 
’n 3 daarop het), dit kan een-sesde van die kere met 2 bo land (omdat een-sesde van die 
vlakke ’n 2 daarop het) en dit kan twee-sesdes of een-derde van die kere met 1 bo land 
(omdat twee-sesdes van die vlakke ’n 1 daarop het). Daar kan geskat word dat dit 300 
keer met 3 bo, 100 keer met 2 bo en 200 keer met 1 bo sal land, maar dit is nie seker nie! 

 

Bladsy 22 

Groep                 1         2        

Land met 1 bo 

Totaal keer gegooi 

Land met 3 bo 

Land met 2 bo 

3        4        5        6         Totaal 
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1. Kyk na hierdie twee voorwerpe. 

 a.  Kan jy sê watter voorwerp die swaarste  
  is deur net daarna te kyk? 

 

 b.  Jy het dalk al sulke voorwerpe opgetel. Kan 
  jy sê watter voorwerp die swaarste is deur 
  dit op te tel? 

 

 c.  Hoe kan jy seker wees watter voorwerp die swaarste is as jy nie ’n 
  skaal gebruik nie? 

 

2. Werk saam met ’n maat. Een van julle kry ’n piesang en die ander een kry ’n 
lemoen. Maak ’n plan hoe julle kan bepaal of die lemoen of die piesang die swaarste 
is sonder om direkte vergelyking te gebruik. Verduidelik hoe julle dit doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skryf vyf dinge by die skool of by jou huis neer wat jy dink omtrent 1 kilogram 
weeg. Vra jou onderwyser of jou ma of pa vir ’n weegskaal en ’n stel gewigte. 
Toets hoe goed jy geskat het. 

 

Op hierdie bladsy vergelyk kinders die gewig (massa) van driedimensionele voorwerpe deur te skat en 
deur direkte en indirekte vergelyking deur weegskale te gebruik en hulle word bekendgestel aan 
standaardeenhede om gewig (massa) te meet. 

Jy sal oplet dat die woord “gewig” met “massa” tussen hakies daarna in die kinders se aantekeninge 
gebruik word. Dit is ’n baie tegniese kwessie. Interessant genoeg het ’n voorwerp se gewig en massa op 
aarde dieselfde waarde, terwyl die gewig en massa van ’n voorwerp op ’n ander planeet (met ’n ander 
swaartekrag as die aarde s’n) verskillend mag wees. In gewone taal verwys ons na iemand se gewig deur 
te vra “Hoeveel weeg jy?” en nie “Wat is jou massa?” nie. Die verskil tussen die massa en die gewig van ’n 
voorwerp hoef nie in Graad 4 verduidelik of behandel te word nie. Omdat dit vir sommige mense 
belangrik is om hierdie terme korrek te gebruik, skryf ons “gewig (massa)”. As jy dit in die klas bespreek, 
kan jy aan die kinders verduidelik dat wat ons gewoonlik gewig noem, tegnies eintlik massa genoem 
behoort te word. Hulle hoef hulle egter nie nou oor die verskil tussen die twee terme te bekommer nie. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit. 

Hoe om ’n eenvoudige weegskaal te maak: 
Jy benodig ’n draadhanger, lyn en twee identiese houers (bv. margarienbakkies). Maak die houers met lyn 
aan elke punt van die hanger vas, soos in die illustrasie. 

Kinders word geleentheid gegee om gewig (massa) direk en indirek te vergelyk deur voorwerpe te weeg. Dit kan die 
geleentheid verskaf om die beperkinge van ’n weegskaal te bespreek. As ’n weegskaal uitmiddelpuntig is, is dit 
onakkuraat.  

As lemoene en piesangs nie beskikbaar is nie, kan dit met ander voorwerpe vervang word. Kies voorwerpe waarvan 
die massa relatief na aan mekaar is. Kinders moet die vrugte wat hulle weeg met boontjies, botteldoppies, spykers 
of ’n soortgelyke gepaste eenheid balanseer. Deur die eenhede te tel, kan hulle bepaal watter vrug ekwivalent aan 
die meeste eenhede is. Dit lei tot die belangrike kwessie dat die vrugte se massa in dieselfde eenheid gemeet moet 
word. Kinders kan nie ’n lemoen met ’n massa van 80 boontjies met ’n piesang met ’n massa van 56 botteldoppies 
vergelyk nie. Dit is waarom mense ’n standaardeenheid nodig het om massa te meet. 

Voordat kinders items soek wat hulle dink 1 kg weeg, moet hulle geleentheid kry om ’n kilogram te voel. Laat hulle 
sak meel of rys wat ’n kilogram weeg, vashou en dan dinge optel wat hulle dink ongeveer dieselfde massa het. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Lemoen en ’n piesang, boontjies, botteldoppies, spykers, ’n weegskaal en ’n stel gewigte (kilogram en 
gram) 

Antwoorde en bespreking 

1. ’n Standaardbaksteen en ’n vol 2 liter-koeldrankbottel weeg albei ongeveer 2 kg. Jy sal ’n soort 
weegskaal moet maak om te bepaal watter een die waarste is. 

2. Vergelyk die massa van ’n lemoen en ’n piesang met betrekking tot ’n meeteenheid. Byvoorbeeld, my 
lemoen balanseer met 82 boontjies en my maat se piesang balanseer met 95 boontjies; dus weeg die 
piesang die meeste. 

   

Bladsy 23 

In die verlede het mense die gewig (massa) van verskillende voorwerpe direk 
vergelyk om te bepaal wat swaarder is en wat ligter is. Omdat direkte 
vergelyking nie altyd maklik is nie, het mense weegskale begin gebruik om die 
gewig van ’n voorwerp in terme van gortkorrels, koring of klippe te bepaal. 
Met verloop van tyd het hulle hierdie eenhede gestandaardiseer. In 1799 is een 
so ’n gestandaardiseerde eenheid ingevoer om gewig (massa) te meet. Dit is 
die kilogram genoem. Die kilogram is gebaseer op die gewig                 
(massa) van 1 000 kubieke sentimeter water teen ’n temperatuur                 
van 4 ˚C. Die massa van 1 kubieke sentimeter water                                  
word ’n gram genoem. 

Ons gebruik gewoonlik ’n skaal om gewig (massa) te meet.  

  



 

             Grade 4 NS Companion (Afrikaans) 
 

24 
 

 
Hier is vyf vorms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersoek watter van hierdie vorms tesselleer. Teken elke tessellasie in die ruimte 
hieronder aan en verduidelik wat jy gedoen het om die tessellasie te maak. 
 
 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit. 

Kinders moet die vorms op karton aftrek en dit uitknip om ’n teël te maak. Hulle moet rondom hierdie 
teëls aftrek om die patroon te voltooi sodat hulle ’n gevoel vir die transformasies kan kry. 

Dit is belangrik dat kinders die beweging van die vorm in terme van translasie, refleksie en rotasie 
bespreek. 

Hulpmiddels nodig: 

Karton en ’n skêr 

Antwoorde en bespreking 

Die driehoek, vierhoek, vyfhoek en reëlmatige seshoek tesselleer. 

 

Bladsy 24 

Die driehoek tesselleer deur halwe draaie en skuiwe. 

  

Die vierhoek tesselleer deur halwe draaie en skuiwe. 

Die reëlmatige seshoek transleer net deur skuiwe. 

Die vyfhoek transleer deur te kantel en te skuif. 

’n Reëlmatige vyfhoek tesselleer nie. 

Driehoek                Vierhoek             Vyfhoek            Reëlmatige        Reëlmatige                                          
vyfhoek             seshoek                                          
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1. Wat is die gewildste kleur motor, 

 dink jy? Verduidelik waarom 

 jy so sê. 

 

 
2. Werk saam met 3 of 4 ander kinders en maak seker daar is ’n grootmens saam 

 met julle om julle te help. Gaan staan op die sypaadjie van ’n redelik besige straat  

 en teken die kleur aan van die eerste 50 motors wat verbyry. Gebruik ’n  

 tellingtabel. Wanneer julle klaar is, skryf jy die totale getal motors van elke kleur in  

 die kolom aan die regterkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Watter kleur motor is die algemeenste volgens wat jy aangeteken het? 

 

4. Is die algemeenste kleur die kleur wat jy verwag het? Met ander woorde, is dit 
dieselfde as jou antwoord vir vraag 1? 

 

5. Maak ’n lys van die motors se kleure van die algemeenste kleur tot die minste 
algemene kleur. 

 

6. Vergelyk jou lys met die lyste van die ander groepe in jou klas. Het julle almal 
dieselfde resultate gekry? Bespreek waarom dit so is. 

 

Op hierdie bladsy versamel kinders data om ’n vraag te beantwoord wat deur die onderwyser gestel is. 
Hulle organiseer data en teken dit aan met behulp van telmerke en tabelle. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Gee kinders tyd om hul antwoord vir vraag 1 te bespreek. Hulle moet nadink oor waarom hulle dink ’n 
sekere kleur sal die gewildste wees. Is dit omdat dit hul gunsteling is? Of is dit omdat dit die kleur motor is 
wat die meeste in hul omgewing gesien word? Vra hoe ons kan seker wees wat die gewildste kleur motor 
is. ’n Internet-soektog kan data oor motorverkope gee, maar dit mag ingewikkeld wees om te verstaan. 
Dit gee ook dalk net die antwoord sonder ’n verduideliking. Hierdie metode is nie pret nie. En moet ons 
regtig alles glo wat ons op die internet lees? 

Veiligheid is belangrik. Maak seker daar is ’n volwassene saam met die kinders. Verskillende strate – dalk 
selfs in verskillende voorstede – kan aan verskillende groepe kinders toegeken word om hul data te 
versamel. Kinders kan ook hul data in die parkeerterrein van ’n plaaslike supermark of winkelsentrum 
versamel. As jy dit kan organiseer dat verskillende groepe kinders data in verskillende gebiede versamel, 
sal jy interessanter vrae kan stel wanneer die data versamel is, byvoorbeeld: Waarom is rooi motors 
gewilder in straat A, maar blou motors gewilder in straat B? Waarom is wit die gewildste kleur in voorstad 
C, maar swart die gewildste kleur in voorstad D? 

Dit mag nodig wees om kinders te herinner hoe ’n tellingtabel ingevul moet word.  

Antwoorde en bespreking 

6. Dit is onwaarskynlik dat die volgorde van die gewildste kleure dieselfde in elke groep sal 
wees. Die rede hiervoor is dat slegs 50 motors getel word. Hoe groter die getal motors 
wat getel word, hoe waarskynliker is dit dat die volgorde eenders sal wees. Natuurlik sal 
daar sekere neigings wees van kleure wat konsekwent gewild is (bv. wit en swart) en 
ander wat konsekwent minder algemeen is (bv. lemmetjiegroen en pers). 

 

Bladsy 25 

 Kleur              Telmerke                               Getal motors 
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1. Besluit in watter houer in elke paar houers is daar die meeste vloeistof. Verduidelik 

hoe jy dit weet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pas elke houer by sy kapasiteit. 

 teelepel     1 l 

 emmer      280 ml 

 koffiebeker     5 l 

 eetlepel     5 ml 

 melkbeker     15 ml 

3. Voltooi. 

 a. 4 000 ml = _______ l   c. 1 700 ml = _______ l en _______ ml 

 b. _______ ml = 7 l   d. _______ ml = 3 l en 125 ml 

 
4. Arno se ma gebruik 600 ml melk om sjokoladepoeding te maak. 

 a. Hoeveel melk het sy nodig om vier poedings te maak? 

  _______ ml = _______ l en _______ ml 

 b. Sy het 3 liter melk voordat sy begin poeding maak. Hoeveel 
  poedings kan sy nog met die melk maak nadat sy vier poedings 
  gemaak het? 
 

 

Op hierdie bladsy skat, vergelyk en rangskik kinders driedimensionele voorwerpe deur die SI-eenhede 
milliliter en liter vir kapasiteit met die gepaste presisie te gebruik. Kinders los ook probleme op wat die 
seleksie van, berekening met en herleiding tussen milliliter en liter behels. 

Antwoorde en bespreking 

1. Die doel van hierdie vraag is om kinders bewus te maak van hoe moeilik dit is om kapasiteit te 
vergelyk as houers verskillende vorms het. In vraag a, b en c is dit duidelik watter houer die meeste 
vloeistof bevat, maar ons kan nie seker wees wat die antwoord vir d is nie. 

Dit verskaf geleentheid vir ’n bespreking van hoe ons hierdie hoeveelhede kan vergelyk en hoe 
nodig standaardmate is. 

2. Teelepel (5 ml), emmer (5 L), koffiebeker (280 ml), eetlepel (15 ml), melkbeker (1 L) 

3. a. 4 000 ml = 4 L c. 1 700 ml = 1 L en 700 ml 

 b. 7 000 ml = 7 L d. 3 125 ml = 3 L en 125 ml 

4. a. 2 400 ml = 2 L en 400 ml 

 b. Sy het 600 ml oor. Sy kan nog een poeding maak. 

 

Kapasiteit is die hoeveelheid ruimte wat gevul kan word. Dit word in liter en milliliter 
gemeet. 
  

1 000 milliliters = 1 liter 

of 

1 000 ml = 1 l 

  

a. 

d. b. 

c. 
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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. Watter van die stukke is driehoeke? Hoe weet jy dit? 
 
 
 b. Watter van die stukke is reghoeke? Hoe weet jy dit? 
 
 
2. Gebruik twee stukke om ’n huis soos hierdie een te maak.  
 Trek rondom die buitekant van die huis af.  
 Watter twee stukke het jy gebruik? 

 

 

 

 

 

 

3. Maak die huis weer ’n keer, maar hierdie keer met twee ander stukke. Watter 
stukke het jy gebruik? Maak ’n skets om te wys hoe jy dit gedoen het. 

 

 

4. Maak die huis met drie ander stukke. Kan jy dit op twee maniere doen? Maak 
sketse om te wys hoe jy dit gedoen het. 

 

 

5. Kan die huis met vier stukke gemaak word? Indien wel, maak ’n skets om te wys 
hoe jy dit gedoen het. 

 

 

6. Verduidelik positiewe watter manier jy verskillende maniere soek om die huis te 
maak. 

 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die getal sye daarvan. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie les kan gebruik word om kinders se vlak van meetkundige denke te assesseer. Kinders wat sê ’n 
stuk is ’n driehoek of ’n reghoek omdat dit soos ’n driehoek of reghoek lyk, is nog op die visuele vlak. Op 
die beskrywende vlak is kinders in staat om die eienskappe van die vorm te beskryf, naamlik die getal sye 
of hoeke. 

Moenie jou in hierdie stadium bekommer as kinders nie die korrekte wiskundeterme gebruik nie. Hou ook 
in gedagte dat regte hoeke nog nie gedefinieer is nie. As kinders dit as ’n spesiale soort hoek herken, kan 
hierdie term bekendgestel word. 

Kinders moet rondom die stukke in vraag 2 aftrek. Hulle moet die ander stukke in hierdie buitelyn inpas. 
Vir vraag 3 en 4 moet kinders net ’n klein skets maak om te verduidelik hoe hulle die stukke by mekaar 
gepas het. 

Bespreek met kinders hoe hulle die probleem benader het. Ons verwag dat hulle sye moet soek wat 
dieselfde lengte as dié van die huis is en hoeke wat dieselfde as dié van die huis is. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, die Van Hiele-mosaïekstukke (agterin die boek). Fotokopieer hierdie stukke op dun karton, indien 
moontlik, knip dit uit en lamineer dit. Dit sal weer gebruik word. 

Antwoorde en bespreking 

1. a. Stukke 1, 2, 5 en 6 is driehoeke. Almal het drie sye en drie hoeke. 

 b. Stuk 3 is ’n reghoek. Dit het vier sye. Die teenoorstaande sye is dieselfde lengte. Die 
hoeke is almal dieselfde grootte. 

2. 

3. 

Daar is twee maniere om die huis met twee stukke te maak. Dit is: 

 

 

 

 

4. Daar is drie maniere om die huis met drie stukke te maak. Dit is: 

 

 

 

 

5. Nee, die huis kan nie met vier stukke gemaak word nie. 
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1. Hoeveel? 

 a.  240 minute = ______ uur 

 b. ______ sekondes = 3 minute 

 c.  220 sekondes = ______ minute en ______ sekondes 

 d. ______ minute = 1
1

2
 uur  

 e.  72 uur  = ______ dae 

 f.  56 dae = ______ weke 

 g.  742 dae = ______ jaar and ______ dae 

2. Skryf die analoogtye in 24-uurtyd. 

 a. kwart oor 3 nm 

 b. 20 minute voor 10 nm 

 c. 5-uur nm 

 d. tien minute oor 8 nm  

 e. 11-uur nm 

3. Lees die TV-gids en werk uit hoe lank die volgende  
 programme is. 

 a.  Yo Gabba  

 b.  Nuushooftrekke 

 c. Sherlock Holmes  

 d. Big Bang Theory 

4. Ouma is in 1954 gebore.  

 a. In watter jaar was sy 30 jaar oud?  

 b. Hoe oud het sy in 1990 geword? 

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

5. Xolile het van 3 Augustus 2012 tot 27 September 2015 in Port Elizabeth gewoon. 
Hoe lank het hy in Port Elizabeth gewoon? 

 

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

Antwoorde en bespreking 

1. a. 240 minute � 4 uur 

 b. 180 sekondes � 3 minute 

 c. 220 sekondes � 3 minute en 40 sekondes 

 d. 90 minute � 1 �
�
 uur 

 e. 72 uur � 3 dae 

 f. 56 dae � 8 weke 

 g. 742 dae � 2 jaar en 12 dae 

2. a. 15: 15  

 b. 21: 40  

 c. 17: 00  

 d. 20: 10  

 e. 23: 00  

3. a. 30 minute of �
�
 uur 

 b. 33 minute 

 c. 1 uur 20 minute 

 d. 45 minute 

4. a. 1984 

 b. 36 jaar 

 c. 2054 

5. 3 jaar, 1 maand en 24 dae 
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          TV-Gids 

14:30 WWE Raw 
15:35 Cool catz 
16:00 Yo Gabba 
16:30 Storm Hawks 
17:00 Days of our Lives 
17:45 Big Bang Theory 
18:30 Nuus 
19:00 Rhythm City 
19:30 Scandal! 
19:57 Nuushooftrekke 
20:30 Sherlock Holmes 
21:50 All about Steve 

Herleidings 

365 dae = 1 jaar 
7 dae = 1 week 
24 uur = 1 dag 
60 minute = 1 uur 
60 sekondes = 1 minuut 
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1. Gebruik die GeoGenius-Konstruksiestel om hierdie take te doen. 

 a. Haal die volgende stukke uit die stel: 2 vyfhoeke en  
  5 reghoeke.  Verbind hierdie stukke met rekkies om  
  ’n veelvlak te maak. Maak ’n skets of neem ’n foto  
  en plak dit in. 
 
 b. Haal die volgende stukke uit die stel:  1 vyfhoek en  
  5 gelykbenige (rooi) driehoeke. Verbind hierdie stukke  
  met rekkies om ’n veelvlak te maak. Maak ’n skets of  
  neem ’n foto daarvan en plak dit in. 
 
 c. Haal die volgende stukke uit die stel:  2 vierkante en  
  4 reghoeke. Verbind hierdie stukke met rekkies om ’n  
  veelvlak te maak. Maak ’n skets of neem ’n foto  
  daarvan en plak dit in. 
 
 d. Haal die volgende stukke uit die stel:  1 vierkant en  
  4 gelykbenige (rooi) driehoeke. Verbind hierdie stukke 
  met rekkies om ’n veelvlak te maak. Maak ’n skets of 
  neem ’n foto daarvan en plak dit in. 
 
2. Bespreek wat dieselfde en wat verskillend aan die volgende pare veelvlakke is: 

 a. veelvlak a en veelvlak c 

 

 b. veelvlak b en veelvlak d 

 

 c. veelvlak a en veelvlak b 

 

 d. veelvlak c en veelvlak d. 

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy verskaf die geleentheid om die verskil tussen prismas en piramides te verduidelik. Voordat 
die vorms gedefinieer word, moet kinders aangemoedig word om mondelings te beskryf hoe hulle die 
twee vorms sien. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. a.  

 

 

 b.   

 

 

 c.  

 

 

 d.  

 

 

2. a. Albei het reghoeke wat ewewydige vlakke verbind. Die ewewydige vlakke van die veelvlak wat 
in 1a gekonstrueer is, is vyfhoeke, terwyl die ewewydige vlakke van die veelvlak wat in 1c 
gekonstrueer is, vierkante is. 

 b. Albei het driehoeke wat by ’n punt ontmoet. Die vlak teenoor hierdie punt van die veelvlak 
wat in 1b gekonstrueer is, is ’n vyfhoek, terwyl die vlak teenoor hierdie punt van die veelvlak 
wat in 1d gekonstrueer is, ’n vierkant is. 

 c. Die veelvlakke wat in 1a en 1b gekonstrueer is, het albei vyfhoekige basisse, maar die veelvlak 
wat in 1a gekonstrueer is, het 2 vyfhoeke wat deur reghoeke verbind word en die veelvlak wat 
in 1b gekonstrueer is, het een vyfhoek wat verbind is aan driehoeke wat by ’n punt ontmoet. 

 d. Die veelvlakke wat in 1c en 1d gekonstrueer is, het albei vierkantige basisse, maar die veelvlak 
wat in 1c gekonstrueer is, het 2 vierkante wat deur reghoeke verbind word en die veelvlak 
wat in 1d gekonstrueer is, het een vierkant wat verbind is aan driehoeke wat by ’n punt 
ontmoet. 
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’n Veelvlak met twee identiese veelhoekige vlakke wat ewewydig aan mekaar is 
en met reghoekige vlakke verbind word, word ’n prisma genoem. Byvoorbeeld, 
die veelvlak wat jy in vraag 1a gekonstrueer het, is ’n vyfhoekige prisma (’n 
prisma met ’n vyfhoekige basis). 

’n Veelvlak met ’n veelhoekige basis wat met driehoekige vlakke aan ’n 
hoekpunt verbind is, word ’n piramide genoem. Byvoorbeeld, die veelvlak wat jy 
in vraag 1b gekonstrueer het, is ’n vyfhoekige piramide (’n piramide met ’n 
vyfhoekige basis). 
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1. Identifiseer 20 verskillende voorwerpe, byvoorbeeld ’n skoen, ’n koeldrankblikkie en 

’n selfoon, en skryf elkeen in die kolom van die tabel waar jy dink dit hoort. Probeer 
om ten minste vier voorwerpe in elke kolom te skryf. Moenie ’n skaal gebruik om 
die voorwerpe se gewig (massa) te meet nie. 

Minder as 
1

2
 kg Omtrent 

1

2
 kg Tussen 

1

2
 kg en 

1 kg 

Omtrent 1 kg Meer as 1 kg 

appel 

 

 

 

 

    

2. Gebruik nou ’n weegskaal en ’n stel gewigte om die voorwerpe te weeg. Sit elkeen 
nou in die kolom waar dit moet wees. 

Minder as 
1

2
 kg Omtrent 

1

2
 kg Tussen 

1

2
 kg en 

1 kg 

Omtrent 1 kg Meer as 1 kg 

 

 

 

 

 

    

 

3. Voltooi. 

 a. 3 kg = ________ g d. ________ kg = 2 000 g 

 b. 5 kg = ________ g e. ________ kg = 10 000 g 

 c. 
1

2
 kg = ________ g f. ________ kg = 6 500 g 

4. Mevrou Patrick koop ’n 10 kg-sak mieliemeel. Sy sit die meel in kleiner pakkies van  

1
1

2
 kg elk. 

 a. Hoeveel kleiner pakkies kan sy volmaak? 

 

 

 b. Hoeveel gram mieliemeel is oor? 

 

Op hierdie bladsy skat kinders die gewig (massa) van voorwerpe en toets hul skattings met behulp van ’n 
weegskaal en ’n stel gewigte. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit. 

Voordat kinders voorwerpe soek om as omtrent ’n �
�
 kg of omtrent 1 kg te kategoriseer, moet hulle ’n 

geleentheid kry om te voel hoe ’n halwe kilogram en ’n kilogram voel. Laat hulle eers ’n sak meel of rys 
van ’n halwe kilogram vashou en dan ’n sak van ’n kilogram vashou. 

Kinders kan die massa van voorwerpe toets deur dit in die bak van ’n weegskaal te sit en ’n �
�
 kg-gewig of 1 

kg-gewig in die ander bal te sit. Hulle besluit wat die swaarste is deur te kyk watter bak die laagste is. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Weegskaal en ’n stel gewigte (500 gram en 1 kg) 

Antwoorde en bespreking 

3. a. 3 kg � 3	000 g d. 2 kg � 2	000 g 

 b. 5 kg � 5	000 g e. 10 kg � 10	000 g 

 c. �
�
 kg � 500 g f. 6 �

�
 kg � 6	500 g 

4. a. 6 kleiner pakkies 

 b. 1	000 g 
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1 kg = 1 000 g 

  



 

             Grade 4 NS Companion (Afrikaans) 
 

31 
 

 
Die grafiek toon die getal dae elke maand 

wat wildehonde in die Krugerwildtuin gesien is. 

Bestudeer die grafiek en beantwoord dan die vrae. 

                                                                                            

                                                                                    1.   Op hoeveel dae in        

                                                                                         Augustus is wildehonde  

                                                                                         gesien? 

                                                                                    2.  In watter maand is  

                                                                                         wildehonde op die  

                                                                                         minste getal dae  

                                                                                         gesien? 

                                                                           3.  Wat is die grootste getal  

                                                                                dae in ’n maand wat  

                                                                                wildehonde gesien is?  

                                                                                Gedurende watter maand 

                                                                                was dit? 

4. Frans sê: “Daar was meer dae waarop wildehonde gesien is in Januarie, Februarie,  

 Junie en Desember omdat dit dan vakansie is en meer mense die wildtuin besoek.  

 Hoe meer mense die wildtuin besoek, hoe waarskynliker is dit dat wildehonde  

 gesien sal word.” Is Frans reg? Bespreek. 

5. Watter van hierdie vrae kan beantwoord word deur die grafiek te gebruik? 

 a.  Hoeveel wildehonde is elke maand gesien? 

 b.  Waar in die wildtuin is wildehonde die meeste gesien? 

 c.  Hoeveel besoekers het wildehonde gesien toe hulle die Krugerwildtuin besoek  

  het? 

 d.  Het meer besoekers wildehonde in Mei as in September gesien? 

 e.  Wat is die beste maande om die wildtuin te besoek as jy wildehonde wil sien? 

6. Wat kan jy met behulp van die grafiek uitwerk en wat kan jy nie met behulp van die 

 grafiek uitwerk nie? Verduidelik. 

 

Op hierdie bladsy lees kinders krities en vertolk data wat in ’n staafgrafiek voorgestel is. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie les kan ingelei word deur kinders oor hul ervaring van die Krugerwildtuin te laat gesels. Jy kan 
kinders vra waar hulle dink hierdie data versamel is. In die Krugerwildtuin het elke kamp en hek ’n kaart 
waar besoekers ’n magneet kan sit om te wys waar hulle interessante diere (leeus, jagluiperds, olifante, 
buffels en renosters) gesien het Dit is moontlik dat hierdie inligting aangeteken is om hierdie grafiek te 
maak. 

Antwoorde en bespreking 

1. 14 dae 

2. Mei 

3. 23 dae in Desember 

4. Hoe meer mense die wildtuin besoek, hoe waarskynliker is dit dat ’n wildehond gesien 
sal word. Omdat die wildehonde gesien is in maande toe dit vakansie was, is Frans reg. 

5. Geeneen van hierdie vrae kan met behulp van die grafiek beantwoord word nie. 

6. Uit die grafiek kan ons uitwerk op watter getal dae wildehonde elke maand gesien is. Die 
grafiek sê nie hoeveel keer wildehonde op ’n spesifieke dag gesien is of hoeveel 
wildehonde elke dag gesien is nie. Die grafiek sê nie hoeveel besoekers die wildehonde 
gesien het of waar die wildehonde gesien is nie. 
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1. Rangskik hierdie vorms van die kleinste tot die grootste. Verduidelik hoe jy dit 

gedoen het. 

 

 

 

 

 

 

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

gedoen het. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Rorisang het hierdie vorms van die kleinste tot die grootste gerangskik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verduidelik aan Rorisang wat hy verkeerd gedoen het. 

4. Verduidelik hoe jy sal uitwerk of B of E die grootste vorm is. 

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy werk baie goed as ’n klasaktiwiteit. 

Dit is noodsaaklik dat kinders ’n sinvolle bespreking voer oor wat met die grootte van vorms bedoel word. 
Vra hulle wat woorde soos “grootste” en “kleinste” vir hulle beteken. Lei die bespreking na ’n vergelyking 
van die hoeveelheid ruimte wat elke vorm op die bladsy bedek. Kinders sal dalk wel die woord 
oppervlakte gebruik, al is dit nog nie gedefinieer nie. 

Antwoorde en bespreking 

In hierdie aktiwiteit is dit nie belangrik dat kinders “die regte antwoord” kry nie, maar wel dat hulle bewus 
daarvan is dat oppervlakte beskryf kan word in terme van hoeveel identiese vorms ’n oppervlak bedek, 
dat verskillende grootte vorms tot verskillende antwoorde sal lei en dat daar ’n sistematiese manier moet 
wees om vierkante wat deels bedek is, te hanteer. Kinders sal met verloop van tyd besef dat ons vierkante 
eenhede as ’n konvensie gebruik. Niks verhoed ons egter om driehoeke, reghoeke, seshoeke of enige 
ander vorm wat op die vlak tesselleer, te gebruik nie. 

3. Wanneer ons die grootte van vorms vergelyk, moet ons dieselfde eenheid gebruik. 

4. Om die grootte van vorms B en E te vergelyk, sal ons die twee vorms met dieselfde 
eenheid moet bedek. Dit kan gedoen word deur ’n transparant te gebruik of deur 
(vierkantige) teëls uit te knip en te tel hoeveel teëls nodig is om die vorm te bedek. Ons 
kan nie die roosters waarop die vorms geteken is, gebruik om dit te vergelyk nie. 

 

Bladsy 32  

G 

B C A 

I H 

D E F 

Vorm G bedek omtrent 7 driehoeke, vorm H 
bedek omtrent 8 vierkante en vorm I bedek 
omtrent 28 vierkante. Vorm G is dus die 
kleinste en vorm I is die grootste! 
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Gebruik die GeoGenius-Visualiseringstel om hierdie taak uit te voer.  

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

aandagtig lees voordat jy begin. Werk in ’n groep van vier om die blokke te rangskik. 

1. Gebruik stel 3 van die beginnerkaarte. 

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

  kaarte geïllustreer is. 

 b. Watter aansigte is dieselfde? 

 c. Wat is dieselfde en wat is verskillend aan 

  aansig B en aansig D? 

 d. Is daar ’n manier om dieselfde blok op die rooster te sit  

  sodat aansigte A, B, C en D almal dieselfde is? Verduidelik jou antwoord. 

 

2. Gebruik stel 5 van die beginnerkaarte. 

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

 b. Wat is verskillend aan aansigte A en C en aansigte B en D? 

 c. Kan jy uitwerk watter blok om te gebruik as jy net aansig B en D sonder kleur 

  sou hê? 

 d. Is daar ’n manier om dieselfde blok op die rooster te sit sodat aansigte A, B, C 

  en D dieselfde is? Verduidelik jou antwoord. 

 

3. Gebruik stel 4 van die beginnerkaarte. 

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

 b. Vergelyk aansigte A, B, C en D. Watter aansigte is dieselfde en watter is  

  verskillend? 

 c. Bestudeer die oranje blok. Lyk dit driehoekig in aansigte A en C? Lyk dit 

  driehoekig in aansigte B en D? Verduidelik. 

 d. Maak ’n skets van die boaansig van die  
  blokke wat op die rooster gerangskik is. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

As kinders die GeoGenius-Visualiseringstel nog nie voorheen gebruik het nie, sal hulle moontlik leiding 
nodig hê. Verwys hulle na die instruksiegids wat in die stel is. Kinders kan stel 1 en 2 van die 
beginnerkaarte as oefening doen voordat hulle hierdie bladsy doen. Die bladsye in die Getalbegrip- 
Aanvullende Boek sal nie al die kaarte insluit wat in die GeoGenius-Visualiseringstel verskaf word nie. Gee 
kinders tyd om ook deur hierdie ander kaarte te werk. Daar is nog kaarte beskikbaar op die webtuiste 
www.GeoGenius.co.za. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Visualiseringstel 

Antwoorde en bespreking 

1. b. Aansigte A en C is dieselfde. 

 c. Die oriëntasie van die blok in aansigte B en D is dieselfde, maar nie die posisie daarvan 
nie. In aansig B is die blok heel links en in aansig D is die blok heel regs. 

 d. Ja. Die blok moet regop gesit word in die middel van die rooster. Op hierdie manier sal al 
die aansigte soos volg lyk: 

     

     

     

     
 

2. b. Aansigte A en C toon ’n driehoekige blok terwyl aansigte B en D ’n vierkantige blok toon. 

 c. Nee. Dit kan ook die geel of pers blok wees. 

 d. Nee. Die aansigte sal altyd verskillend wees omdat die blok óf driehoekig óf vierkantig lyk, 
afhangend van die aansig waaruit jy daarna kyk. 

3. b. Aansigte A en C is dieselfde omdat die 
oriëntasie van die blokke dieselfde is, maar dit 
is spieëlbeelde van mekaar. Die posisie van 
die blokke is die teenoorgestelde. 

Aansigte B en D is dieselfde omdat die 
oriëntasie van die blokke dieselfde is, maar dit 
is anders as die oriëntasie in aansigte A en C. 
Aansigte B en D is ook spieëlbeelde van 
mekaar. 

d. 

     

     

     

     

     
 

 c. Die oranje blok lyk driehoekig in aansigte B en 
D, maar nie in aansigte A en C nie. Dit is so 
omdat die aansigte nie diepte toon nie. Ons 
kan dus nie die helling sien wanneer ons na 
die skuins vlak kyk nie. 
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1. Speel die DRYFSAND-speletjie. Het jy gewen of verloor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Speel die speletjie ten minste 20 keer. Hou telling van hoeveel keer jy wen en 
hoeveel keer jy verloor. 

 

 

 

3. Bestudeer die tabel. Dink jy dit is ’n billike speletjie? Bespreek dit met jou groep of 
klas. 

 

4. a. Teken in die tabel aan hoeveel keer (uit 20 speletjies) nege ander kinders in jou 

  klas gewen of verloor het. Teken in die eerste kolom aan hoeveel keer jy gewen 

  of verloor het.. 

 

 

 

 

 b. Hoeveel speletjies uit ’n totaal van 200 speletjies is gewen? 

 c. Bestudeer weer die speletjie en die resultate. Kan jy die neiging wat jy raaksien,  

  beskryf en verduidelik? 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders het dalk nie onlangs of nog nooit ’n muntstuk opgeskiet nie. Verduidelik wat kruis en munt is op 
die muntstuk wat gebruik word. Kinders sit ’n teller op Begin. Hulle skiet ’n muntstuk op. As die muntstuk 
met kruis na bo land, beweeg hulle een plek ondertoe en na links. As die muntstuk met munt na bo land, 
beweeg hulle een plek ondertoe en na regs. Hulle gaan voort totdat die teller na ’n wen- of ’n 
verloorposisie beweeg het. 

Vra kinders wat dit beteken as ’n speletjie billik is. Sommige kinders redeneer dalk dat die speletjie billik is 
omdat die reëls duidelik is. Vir die doel van hierdie les en ander soortgelyke lesse in die werkboek is ’n 
billike speletjie een waarin jy dieselfde kans het om te wen as om te verloor. Omdat daar twee posisies is 
wat ’n wen beteken en twee posisies wat ’n verloor beteken, kan kinders redeneer dat die speletjie billik 
is omdat daar ewe veel maniere is om te wen en te verloor. Wanneer hulle die speletjie speel, toon die 
resultate egter dat dit waarskynliker is dat hulle sal verloor as sal wen. Daar kan nie uit slegs 20 speletjies 
afgelei word dat die speletjie onbillik is nie, maar na 200 speletjies sal ons ’n sterker saak hê om te 
redeneer dat die speletjie onbillik is. 

Kinders moet oplet dat die resultate nie dieselfde vir almal is nie. Hulle moet egter ook oplet dat die 
spelers in amper al die gevalle (indien nie in almal nie) meer dikwels verloor het as gewen het. 

In hierdie stadium hoef kinders nie ’n lys te maak van die uitkomste van elke stel opskiete nie. Dit word 
later verder bekyk. Let op die volgende sodat jy as onderwyser kan verstaan waarom dit nie ’n billike 
speletjie is nie. Dink aan al die moontlike uitkomste as ’n muntstuk drie keer opgeskiet word (KKK, KKM, 
KMK, KMM, MKK, MKM, MMK en MMM). Slegs twee van hierdie agt uitkomste (KKK en MMM) sal 
daartoe lei dat die teller in ’n wenposisie beland. 

Hulpmiddels nodig: 

Teller en muntstuk 
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DRYFSAND 

Sit ’n teller op Begin. 

Skiet ’n muntstuk op.                Kruis        Munt             

 

 

        KRUIS                    MUNT 
 
Hou aan om die muntstuk op te skiet totdat  
jy wen of verloor. 

Telling                                         Getal keer wat jy wen/verloor 

VERLOOR 

WEN 

 Kind               

Wen 

Totaal 

Verloor 

 1(Ek)      
2       

4       5       6       2            3 7       8        9      10       Totaal      
2       3       
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1. a. Rangskik die volgende afstande van die kortste na die langste sonder om te 
  meet. 

 van jou klaskamer na die snoepwinkel. 
 van jou klaskamer na die hoof se kantoor. 
 van jou klaskamer na die naaste Graad 7-klaskamer. 
 van jou klaskamer na die skool se ingang. 

 
 b. Bespreek verskillende maniere om jou antwoord hierbo te toets sonder om  
  gestandaardiseerde meeteenhede te gebruik. Watter probleme is daar met elke

 metode wat jy voorstel? 
 
 
 
 c. Gebruik ’n meetwiel om die afstande in 1a korrek tot die naaste meter te meet.  
  Was jou rangskikking van die afstande korrek? 
 
 
 
 d. Skat die kortste afstand van die hoof se kantoor na die skool se ingang. Toets  
  dan jou skatting met behulp van ’n meetwiel. 
 
 
 

e. Bespreek die probleme wat ’n mens kan ervaar as jy ’n meetwiel gebruik. Hoe  

  kan jy hierdie afstande op ’n akkurater manier meet? 

 
 
 
 f. Dink na oor die metodes wat jy in vraag 1b beskryf het en die meting wat jy in  
  vraag 1c gedoen het. Watter metode is die doeltreffendste om die afstande van  
  die kortste na die langste te rangskik? Verduidelik. 
 
 
 
2. Bea ry 10 km oos, dan ry sy 5 km noord,  

 dan 3 km oos, dan 11 km suid en dan  

 13 km wes. Maak ’n skets van Bea se rit.  

 Bereken hoe ver sy nou is van waar sy  

begin het. 

 

Op hierdie bladsy skat en meet kinders lengte in meter en kilometer. 

Voorgestelde lesaktiwiteites 

Indien die plekke wat in vraag 1 beskryf word, nie so goed in jou skool werk nie, moet jy dit asseblief met 
gepaste alternatiewe vervang. Daar word voorgestel dat kinders van deur tot deur of van deur na hek 
meet. Gee hulle tyd om te bespreek wat vir hulle moeilik was en watter strategieë hulle sou kon gebruik 
om die afstande makliker te skat. 

Hoe het kinders hoeke hanteer? Het hulle langs die binneste rand of die buitenste rand gemeet? Hoe het 
die kinders trappe hanteer? Het hulle die helling of elke trap se horisontale en vertikale vlak gemeet? Sou 
’n kombinasie van ’n meetwiel en ’n maatband akkurater gewees het? Hoe belangrik is dit om in die 
konteks van die vraag akkuraat te wees? Oorweeg die moontlikheid dat dit in hierdie vraag vir die kinders 
doeltreffender sou kon wees om die getal treë in elke afstand te tel en dan die afstande te rangskik. 

Hulpmiddels nodig: 

Meetwiel, liniaal met cm en mm 

Antwoorde en bespreking 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 km 
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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 later gebruik. 

1. Gebruik stukke 3 en 5 en maak ’n vorm wat dieselfde grootte en vorm as stuk 6 is.  

 Maak ’n skets om te wys hoe jy dit gedoen het. Is daar meer as een manier om dit  

 te doen? 
 
 
 
 
 
2. Gebruik stukke 3, 5 en 6 om hierdie vorm  

 te maak. Maak sketse van al die  

 verskillende maniere wat jy gebruik  

 het.  
 
 
 
 
 
 
3. Gebruik stukke 3, 5 en 6 en maak ’n reghoek. Maak sketse van al die verskillende  

 maniere wat jy gebruik het. Hoe weet jy die vorm wat jy gemaak het, is ’n reghoek? 
 
 
 
 
 
4. a. Gebruik stukke 3, 4, 5 en 6 om hierdie  

  vorm te maak. Maak sketse van al die   

  verskillende maniere wat jy gebruik het. 

   
 
 
 
 

 b. Wat noem ’n mens hierdie vorm? 
 
5. Gebruik stukke 1, 2, 3, 5 en 6 om ’n reghoek te maak. Maak sketse van al die  

 verskillende maniere wat jy gebruik het. Hoe weet jy die vorm wat jy gemaak het,  

 is ’n reghoek? 
 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die getal sye. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Moenie jou in hierdie stadium bekommer as kinders nie die korrekte wiskundeterme gebruik nie. Hou ook 
in gedagte dat regte hoeke nog nie gedefinieer is nie. As kinders dit as ’n spesiale soort hoek herken, kan 
hierdie term bekendgestel word. 

Moedig kinders aan om te praat oor wat hulle met die stukke doen om die nodige vorms te maak. 

Byvoorbeeld, “Ek kantel hierdie stuk”, “Ek draai hierdie stuk”, “Ek soek ’n manier om hierdie sye ewe lank 

te maak”. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, tangramstukke (agterin die boek) 

Antwoorde en bespreking 

1. Daar is net een manier. 

 

2. Daar is twee maniere. 

 

 

3. Daar is net een manier.  

 

 

4. a.  

 

 

 

 b. Seshoek (heksagoon) 

5. Dit is ’n reghoek omdat dit vier sye het. Die sye teenoor mekaar is dieselfde lengte. Die 
hoeke is almal dieselfde grootte (elke hoek is ’n regte hoek). 
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1. Haal die volgende stukke uit die GeoGenius-Konstruksiestel:  

1 vierkant, 2 turkoois (gelyksydige) driehoeke, 3 reghoeke en 4 rooi (gelykbenige)  

driehoeke. 

 a. Kyk goed na die stukke en voorspel watter soort prisma en watter soort  
  piramide jy kan bou as jy al hierdie stukke gebruik. Wees gereed om te  
  bespreek hoe jy jou voorspelling gemaak het.  

 b. Gebruik al die stukke en bou ’n prisma en ’n piramide. Was jou voorspelling  
  korrek? 

2. Haal die volgende stukke uit die GeoGenius-stel: 1 vierkant, 1 seshoek en 1 
agthoek. 

 a. Gebruik hierdie drie stukke elkeen as die basis van ’n piramide. Besluit watter  
  ander stukke jy sal nodig hê om die konstruksies te voltooi. Maak die piramides  
  om jou antwoord te toets. 

 b. Gebruik hierdie drie stukke elkeen as die basis van ’n prisma. Werk uit watter  
  ander stukke jy sal nodig hê om die konstruksies te voltooi. Maak die prismas  
  om jou antwoorde te toets. 

3. Bestudeer elke veelvlak. Vul die tabel in deur die volgende te doen: (a) Noem of 
die veelvlak ’n prisma, ’n piramide of geeneen van die twee is nie. (b) Teken die 
getal en name van die vlakke aan. Die eerste een is vir jou gedoen. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Moedig kinders aan om te praat oor hoe hulle die stukke verbind en wat hulle verwag sal gebeur. 
Byvoorbeeld, in vraag 1 kan hulle verduidelik: “Omdat ek net 1 vierkant het, sal dit die basis van ’n 
piramide wees, en dit is waarom ek 4 rooi driehoeke het – een vir elke sy van die vierkant. Ek kan dan die 
twee turkoois driehoeke as ewewydige vlakke van die prisma gebruik. Dit sal met die drie reghoeke 
verbind word omdat ’n driehoek drie sye het.” 

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. ’n Vierkantige piramide (piramide met ’n vierkantige basis) en ’n driehoekige prisma (prisma met ’n 
driehoekige basis) 

2. a. ’n Vierkantige piramide sal 4 (rooi of turkoois) driehoeke nodig hê. ’n Seshoekige piramide sal 
6 (rooi) driehoeke nodig hê. ’n Agthoekige piramide sal 8 (rooi) driehoeke nodig hê. 

 b. ’n Vierkantige prisma sal nog ’n vierkant en 4 reghoeke nodig hê. ’n Seshoekige prisma sal nog 
’n seshoek en 6 reghoeke nodig hê. ’n Agthoekige prisma sal nog ’n agthoek en 8 reghoeke 
nodig hê. 

3. b. ’n Prisma – 2 vyfhoeke en 5 reghoeke 

 c. Geeneen van die twee nie – 2 seshoeke en 12 driehoeke 

 d. Geeneen van die twee nie – 8 (turkoois of gelyksydige) driehoeke 

 e. ’n Piramide – 4 driehoeke (1 turkoois driehoek en 3 rooi driehoeke) 
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c. 

d. 

e. 

Soort veelvlak               Vlakke 

Piramide            4 rooi (gelykbenige)         
                              driehoeke en  
                                1 vierkant 
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1. Rangskik hierdie vorms van die vorm met die kleinste oppervlakte tot die vorm met 
die grootste oppervlakte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rangskik die vorms in vraag 1 van die vorm met die kortste omtrek tot die vorm 
met die langste omtrek.  

 

3. Het die vorm met die grootste oppervlakte ook die langste omtrek? Verduidelik. 

 

 

4. a. Maak hierdie vorm op ’n geobord. 

 b. Bepaal die omtrek en die oppervlakte van die vorm. 

 c. Gebruik die geobord en ondersoek watter vorms jy alles met dieselfde omtrek  
  as hierdie vorm kan maak, maar met ’n verskillende oppervlakte. Teken soveel  
  moontlik vorms op die rooster aan. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Moedig kinders aan om te verduidelik hoe hulle vorms met dieselfde omtrek ondersoek het. Hulle sal dalk 
oplet dat as ’n vierkant of reghoek by ’n vorm gevoeg word of daarvan weggeneem word, die vorm se 
omtrek dieselfde bly, maar die oppervlakte verander. 

Hulpmiddels nodig: 

Geoborde en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

1. A en D het dieselfde oppervlakte (6 vierkante eenhede) en B en C het dieselfde 
oppervlakte (7 vierkante eenhede). 

2. A, C en D het dieselfde omtrek (12 eenhede) en B het die langste omtrek (16 eenhede). 

3. B het ’n groter oppervlakte en omtrek as A. C het ’n groter oppervlakte as A, maar 
dieselfde omtrek. Die vorm met die grootste oppervlakte het nie noodwendig ook die 
langste omtrek nie. 

4. b. Omtrek = 12 eenhede; oppervlakte = 5 vierkante eenhede 

  ’n Paar van die talle vorms met ’n omtrek van 12 eenhede is soos volg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladsy 38 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. 

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

C D B A 
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1. a. 4 uur = _____ minute 

 b. ’n halfuur = _____ minute 

 c. ’n kwartier = _____ minute 

 d. ’n driekwartier = _____ minute 

2. Skryf die volgende tye, met sekondes, in 24-uurtyd. Die eerste een is vir jou gedoen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vul die ontbrekende tye in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
4. Ben is op 4 Augustus 2004 gebore. Hoe oud was hy op 2 September 2015? Skryf sy 

ouderdom in jaar en dae.   
 
 
5. ’n Verpleegster gaan kyk elke 2 uur hoe dit met ’n pasiënt gaan. Sy begin om 8 vm 

 en eindig om 8 nm. Skryf neer hoe laat sy elke keer na die pasiënt gaan. 

 

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

Antwoorde en bespreking 

1. a. 4 uur � 240 minute 

 b. ’n halfuur	� 30 minute 

 c. ’n kwartier	� 15 minute 

 d. ’n driekwartier � 45 minute 

2. b. 02: 30: 20  

 c. 19: 20: 50  

 d. 12: 50: 30  

3.   
Analoogtyd 24-uurtyd Analoogtyd 24-uurtyd 

3-uur 15: 00 20 minute oor 6 nm 18: 20  

24 minute oor 9 nm 21: 24 18 minute oor 12 vm 00: 18  

12 minute voor 9 vm 08: 48 8 minute voor 4 nm 15: 52  

27 minute oor 11 vm 11: 27  28 minute oor 1 nm 13: 28  

9 minute voor 2 nm 13: 51  11 minute voor 6 nm   17: 49  

8 minute oor 3 nm 15: 08  23 minute oor 11	nm 23: 23  
 

4. 11 jaar en 29 dae 

5. 8 vm; 10 vm; 12 nm; 2 nm; 4 nm;  6 nm and 8 nm 
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Analoogtyde 

3-uur nm 

24 minute oor 9 nm 

12 minute voor 9 vm 

 

 

8 minute oor 3 nm 

24-uurtyd 

 

 

 

11:27 

13:51 

Analoogtyde 

 

 

8 minute voor 4 nm 

28 minute oor 1 nm 

24-uurtyd 

18:20 

00:18 

 

 

17:49 

23:23 

05:00:05 

a.                                 b.                                 c.                               d.  

 1 uur = 60 minute 

vm                               vm                               nm                            nm  
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Die dame in beheer van die skoolwinkel het opgelet dat dit in ’n spesifieke graad lyk of  

die kinders wat na Julie gebore is, groter skoene nodig het as die kinders wat voor Julie 

gebore is. In hierdie les sal ons ondersoek of dit toevallig of ’n feit is. 

1. Dink jy kinders wat in die tweede helfte van die jaar (Julie tot Desember) gebore is, 

 het langer voete as kinders wat in die eerste helfte van die jaar (Januarie tot Junie) 

 gebore is? Bespreek dit met jou klas. 

 

2. Ontwerp ’n tabel wat gebruik kan word om inligting te versamel oor die maand  

 waarin die kinders in jou klas gebore is en die lengte van hul voete. Bespreek dit  

 met die klas en teken dan jou tabel in die ruimte hieronder. 

 

Op hierdie bladsye versamel kinders data oor kinders in hul klas om vrae te kan beantwoord wat deur die 
onderwyser gestel word. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit was eers in Suid-Afrika so dat ’n kind in Graad 1 toegelaat kon word as hy of sy voor 30 Junie in daardie 
jaar 6 geword het. Kinders wat na 30 Junie 6 geword het, moes die volgende jaar Graad 1 toe gaan. Dit het 
beteken in elke graad was die kinders wat in die tweede helfte van die jaar gebore is, ouer as die kinders 
wat in die eerste helfte van die jaar gebore is. Omdat kinders regdeur hul laerskooljare groei en ontwikkel, 
kon ons verwag dat die kinders wat in die tweede helfte van die jaar gebore is, die grootste voete het 
omdat hulle die oudste kinders in die klas is. Met ander woorde, dit kon wel wees dat die kinders in ’n klas 
wat in die tweede helfte van die jaar gebore is, groter voete het. Dit is egter nie so omdat hulle in die 
tweede helfte van die jaar gebore is nie!  
 
In hierdie les gebruik kinders die inligting wat hulle op die “Oor jou ...”-bladsy in die bylae versamel het. 
Doen hierdie aktiwiteit so gou moontlik na die mees onlangse voetmeting gedoen is. 
Bespreek vraag 2 op die bord en verfyn die tabel totdat die klas ’n gepaste tabel ontwerp het. Dit moet 
geen irrelevante inligting bevat nie – die vraag vergelyk nie meisies en seuns nie, dit vra nie ouderdom nie 
en name is nie nodig nie. Party kinders kan begin om die volgende voor te stel: 

Naam Maand Lengte van voet 

   

   

   

  

Vra hoe hulle dan hierdie inligting sal organiseer. Hulle sal al die inligting moet herskryf sodat dit volgens 
maande gegroepeer is. Die name is nie nodig nie. ’n Doeltreffender voorstel is: 

 Gebore in Januarie 
tot Junie 

Gebore in Julie tot 
Desember 

Le
ng

te
 v

an
 

vo
et

 (m
m

) 

  

  

  

TOTAAL   

 

Bladsye 40 & 41 

Ek het baie data versamel. Ek is nie seker of ek  

weet hoe om al hierdie getalle te verstaan nie. 

  

Tel net die lengte van die voete van die kinders  

wat in die eerste helfte van die jaar gebore is 

bymekaar en tel die lengte van die voete van die  

kinders wat in die tweede helfte van die jaar  

gebore is bymekaar. Vergelyk dan die totaal van  

die lengte van die voete in elke groep. 

  

Rorisang 

Shemy 
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3. Sal Shemy se metode ’n nuttige strategie wees om te bepaal of kinders wat in die  

 tweede helfte van die jaar gebore is, langer voete het as kinders wat in die eerste  

 helfte van die jaar gebore is? Bespreek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gebruik Shemy se voorstel en vergelyk die lengte van die voete van die kinders in  

 jou klas wat in die eerste helfte van die jaar en in die tweede helfte gebore is. 

 

5. Is Kaye se probleem met Shemy se metode ook ’n probleem vir jou klas? 

6. Is Danika se voorstel ’n goeie manier om die lengte van die voete van die kinders  

 wat in die eerste en die tweede helfte van die jaar gebore is te vergelyk? Bespreek. 

 

7. Werk in ’n groep. Versamel data oor die geboortemaand en voetlengte van ten  

 minste 20 kinders in elke graad in jou skool. Ontleed die data vir elke graad op  

 dieselfde manier as wat jy jou klas se data ontleed het. Let jy enige neigings op?  

 Skryf ’n verslag. 

 

 

Wanneer elke kind sê in watter maand sy of hy gebore is, besluit die kind wat die inligting insamel of elke 
kind se voetlengte aan die linkerkant (Januarie tot Junie) of aan die regterkant (Julie tot Desember) 
geskryf moet word. 

Stap in die klas rond en vra elke kind om hul geboortemaand en voetlengte te gee. Die ander kinders in 
die klas moet hierdie inligting in hul tabelle aanteken. 

In Graad 4 hoef kinders nog nie die woord “gemiddelde” te ken nie, maar kinders verstaan gewoonlik 
intuïtief wanneer hulle ’n totaal deel. 

Bespreek die resultate met die klas en bespreek in hoe ’n mate die resultate veralgemeen kan word. Dit 
mag wees dat kinders wat in die eerste helfte van die jaar gebore is, langer voete as die ander kinders het. 
Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die kinders in HIERDIE klas wat in die eerste helfte 
van die jaar gebore is, langer voete as die ander het. Dit beteken nie dat alle kinders wat in die eerste 
helfte van die jaar gebore is, langer voete het as kinders wat in die tweede helfte van die jaar gebore is 
nie. 

Verdeel die klas in groepe. Ken aan elke groep ’n spesifieke graad toe. Vergelyk elke graad se resultate. Dit 
is waarskynlik dat daar in Graad 1 ’n groter verskil as in Graad 4 sal wees tussen die voetlengte van 
kinders wat in die eerste en tweede helfte van die jaar gebore, en selfs minder in Graad 7. Dit is omdat ’n 
verskil van 6 maande in ouderdom ten opsigte van ontwikkeling baie verskillend vir ’n sesjarige en ’n 
tienjarige kind is. 

 

Ek stem nie saam met Shemy se voorstel nie, want in my klas is  

daar meer kinders wat in die eerste helfte van die jaar as in die 

tweede helfte van die jaar gebore is. Die totaal van die lengte  

van die voete van die kinders wat in die eerste helfte van die jaar 

gebore is, is groter as die res omdat daar meer kinders is, en nie 

omdat hul voete noodwendig langer is nie. 

  

Ek verstaan. Waarom neem ons dan nie die 

totaal van die lengte van die voete in elke groep  

en deel dit deur die getal kinders in die groep nie?  

Kaye 

Danika 
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Gebruik die tangramstukke wat jy voorheen uitgeknip het om hierdie  
ondersoek te doen. 
 
1. Gebruik stukke 3 en 5 en maak ’n vierkant wat dieselfde grootte as figuur 4 is. 

Maak ’n skets om te wys hoe jy dit gedoen het. Hoe weet jy die figuur wat jy 
gemaak het, is ’n vierkant? 

 
 
 
 
 
2. Gebruik stukke 3 en 5 op ’n ander manier en maak ’n viersydige vorm wat nie ’n 

vierkant is nie. Maak ’n skets om te wys hoe jy dit gedoen het.  
 
 
 
 
 
3. Gebruik stukke 3 en 5 om ’n driehoek te maak. Maak ’n skets om te wys hoe jy dit 

gedoen het. Watter ander tangramstuk is dieselfde as hierdie driehoek? 
 
 
 
 
 
4. Gebruik stukke 3, 5 en 7 om ’n vierkant te maak. Maak ’n skets om te wys hoe jy 

dit gedoen het. Hoe weet jy die figuur wat jy gemaak het, is ’n vierkant? 
 
 
 
 
 
5. Gebruik stukke 3, 4 en 5 om ’n reghoek te maak. Maak ’n skets om te wys hoe jy 

dit gedoen het. Hoe weet jy die figuur wat jy gemaak het, is ’n reghoek? 
 
 
 
 
 
6. Gebruik stukke 3, 4 en 5 en maak ’n driehoek wat dieselfde grootte as stuk 2 is. 

Maak ’n skets om te wys hoe jy dit gedoen het. As daar meer as een manier is, 
maak jy sketse van al die verskillende maniere waarop jy dit gedoen het. 

 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die getal sye wat dit het. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie les kan gebruik word om kinders se vlak van meetkundige denke te assesseer. Kinders wat sê hulle 
het ’n vierkant gemaak omdat dit soos ’n vierkant lyk, is nog op die visuele vlak. Op die beskrywende vlak 
is kinders in staat om die eienskappe van die vorm te beskryf, naamlik die getal sye of hoeke. Moedig 
kinders aan om na die sye en die hoeke te kyk. 

Byvoorbeeld, deur driehoek 3 te vou, sal ’n kind oplet dat twee sye van hierdie 
driehoek gelyk is. Stukke 3 en 5 is dieselfde grootte en vorm. Dit kan gesien 
word deur die een direk bo-op die ander een te sit. Al die sye van die nuwe 
vorm is dus gelyk. 
Moenie jou in hierdie stadium bekommer as kinders nie die korrekte wiskundeterme gebruik nie. Hou ook 
in gedagte dat regte hoeke nog nie gedefinieer is nie. As kinders dit as ’n spesiale soort hoek herken, kan 
hierdie term bekendgestel word. 

Moedig kinders aan om te praat oor wat hulle met die stukke doen om die nodige vorms te maak. 
Byvoorbeeld: “Ek kantel hierdie stuk”, “Ek draai hierdie stuk”, “Ek soek ’n manier om hierdie sye ewe lank 
te maak.” 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, tangramstukke (agterin die boek) 

Antwoorde en bespreking 

1. Die vorm het vier sye. Al vier sye is ewe lank. 
(Die hoeke is regte hoeke.) 

 

4. Die vorm het vier sye. Al vier sye is ewe lank. 
(Die hoeke is regte hoeke.) 

 

2.  

 

5. Die vorm het vier sye. Die sye wat oorkant 
mekaar is, is ewe lank. (Die hoeke is regte 
hoeke.) 

3. Stuk 7 

 

 

6. Daar is net een manier om dit te doen. 
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Sabelo en sy sokkerspan vlieg van Johannesburg na Kaapstad vir ’n toernooi. Die 
diagram toon die sitplan van die vliegtuig wanneer Sabelo by die lughawe aankom en  
inteken. Bestudeer die diagram en beantwoord die vrae. 

1. Hoeveel toilette is daar in hierdie vliegtuig? 

2. Sabelo word sitplek 18E gegee. Sabelo se   

 sokkerafrigter word sitplek 14C gegee.  

 Sit Sabelo se afrigter voor of agter Sabelo? 

3. Sabelo se maat word ’n venstersitplek drie rye voor  

hom gegee. Watter sitplekke kan vir Sabelo   

se maat gegee word? 

4. Hierdie vliegtuig het sitplekke vir 

ekonomieklaspassasiers en besigheidsklaspassasiers.  

Watter rye sitplekke is vir besigheidsklaspassasiers? 

Verduidelik hoe jy dit weet. 

5. Sabelo wil liewer ’n venstersitplek so na as 

moontlik aan die voorkant van die vliegtuig hê. 

Vir watter beskikbare sitplek moet hy vra? 

6. Jarod hou daarvan om langs die gangetjie te sit.  

 Hy wil ook so na as moontlik aan die voorkant sit.  

 Vir watter beskikbare sitplek moet hy vra? 

7. Vier maats wil baie graag langs mekaar sit.  

 Hulle wil ook naby die voorkant van die vliegtuig   

 sit. Vir watter ry moet hulle vra? 

8. Die passasier in 16A het ’n spesiale vegetariese  

ete versoek.  

a. Verby hoeveel rye moet die vlugkelner  

vanaf die agterste kombuis loop om 

hierdie passasier se spesiale ete  

na haar te neem? 

b. Oor hoeveel mense moet hy die  

skinkbord aangee om vir die passasier 

haar vegetariese ete te gee? 

 

 

Op hierdie bladsy bepaal kinders met behulp van instruksies posisie op ’n gekodeerde rooster wat 
kolomme en rye bevat. 

Antwoorde en bespreking 

1. Drie 

2. Voor Sabelo 

3. 15A of 15F 

4. Rye 1, 2 en 3. Hierdie sitplekke is groter en het meer ruimte omdat daar slegs vier 
sitplekke per ry is (nie ses nie). 

5. 8F 

6. 7C 

7. Ry 11 

8. a. Ses rye 

 b. Twee mense, as die sitplekke vol is nadat almal ingeteken het. 
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Nooduitgang           Beset 

Uitgang             Beskikbaar 

Vlerk         Jou sitplek 

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

posisies gesien. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders behoort die geleentheid te kry om die strukture wat hulle bou met ’n maat te deel en dit te 

vergelyk. Sodoende sal hulle mekaar oortuig dat daar meer as een moontlike oplossing is. As ’n blok 

vorentoe of agtertoe geskuif word, verander dit nie die vooraansig nie en verander dit ook nie 

noodwendig die boaansig nie. As ’n blok na regs of links geskuif word, verander dit nie die syaansig nie en 

verander dit ook nie noodwendig die boaansig nie. 

Hulpmiddels nodig: 

Sponskubusse of kubusse wat verbind is 

Antwoorde en bespreking 

1. Slegs twee moontlike oplossings word hier gegee. Daar mag wel meer oplossings wees. 
 

Struktuur Vooraansig Regtersyaansig Boaansig 
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2. a.  

 

 

 b. Om seker van die struktuur te wees, sal jy al vyf aansigte moet hê – die voor-, 
agter-, regtersy-, linkersy- en boaansig. In die geval van ingewikkelde strukture sal 
jy ook moet weet hoeveel kubusse gebruik is. 

 

i.     ii                     ii.                               iii.                                    iv. 
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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. 

      a.  Voorspel op watter kleur die skuifspeld sal land  

           wanneer dit om die potlood gedraai word. 

      b. 

 

 

      c. 

 

 d. Jy gaan die skuifspeld verskeie keer draai en met ’n X in die tabel aandui waar  

  dit land. Watter ry sal eerste vol wees, sou jy voorspel? Verduidelik waarom. 

 

 e. Draai die skuifspeld en teken jou resultate met ’n X in die tabel aan.  

 

 

 

 f. Was jou voorspelling reg? Bespreek. 

2. Sit ’n potlood in ’n skuifspeld en hou die  

 potloodpunt in die middel van die tolbord. 

 a. Jy gaan die skuifspeld verskeie keer draai en met  

  ’n X in die tabel aandui waar dit land. Watter ry  

  sal eerste vol wees, sou jy voorspel?  Verduidelik  

  waarom. 

 b. Draai die skuifspeld en teken jou resultate met ’n X aan. 

 

 

 

 c. Was jou voorspelling reg? Bespreek. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders vraag 1a bespreek voordat hulle verder gaan. Streng gesproke kan kinders nie 
die uitkoms van ’n draai voorspel nie, maar ons verwag dat hulle waarskynlik sal voorspel het dat die 
skuifspeld op blou sal land omdat blou se oppervlakte groter as groen se oppervlakte is. Omdat die 
oppervlakte van blou groter is, sal hulle meer dikwels reg as verkeerd wees as die tolbord baie keer 
gedraai word en die kinders altyd blou voorspel. Wanneer hulle die skuifspeld draai, kan dit op blou land, 
maar dit sal nie noodwendig op blou land nie. Vra vir die kinders: “Wie se skuifspeld het nie op blou 
geland nie?” Bespreek waarom die skuifspeld nie op blou hoef te land nie – omdat daar ook ’n kans is dat 
dit op groen sal land. Vra ook, byvoorbeeld: As die skuifspeld die eerste keer op blou geland het, kan hulle 
seker wees dit sal weer op blou land wanneer hulle die skuifspeld weer draai? Kinders moet verstaan dat 
kans geen geheue het nie. Die resultaat van die volgende draai is onafhanklik van enige draai wat voor 
hierdie volgende een gebeur het. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skuifspeld en ’n potlood 
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Blou 

Groen 

Geel 

Groen 

Kan jy seker wees van jou voorspelling? Verduidelik  

waarom. 

  

Draai die skuifspeld. Was jou voorspelling reg? 
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1. Die grootte van die oppervlakte van die klein vierkant op ’n geobord word 1 

vierkante eenheid genoem. Hoeveel vierkante eenhede is daar in die driehoek? 
 

 

 

 

2. Konstrueer elkeen van die volgende vorms op jou geobord en bepaal die 
oppervlakte van elke vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gebruik ’n geobord om ten minste vyf verskillende vorms met ’n oppervlakte van 4 
vierkante eenhede te maak. Teken jou vorms op die rooster aan. 

 

 

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

Hulpmiddels nodig: 

Geoborde en rekkies  

Antwoorde en bespreking 

1. �
�
 vierkante eenheid 

2. a. �
�
 vierkante eenheid 

 b. 14 vierkante eenhede 

 c. 5 vierkante eenhede 

 d. 2 vierkante eenhede 

 e. 8 vierkante eenhede 

 f. 10 vierkante eenhede 

3. ’n Paar moontlike oplossings: 
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Bestudeer die name van veelhoeke in die woordelys agterin die boek.  
Gebruik jou Van Hiele-mosaïekstukke om die vrae op hierdie bladsy te  
beantwoord.  

1. a. Watter van die stukke is driehoeke? 

 b. Watter van die stukke is vierhoeke? 

2. Kan jy twee driehoeke langs mekaar sit om ’n ander driehoek te maak? Op hoeveel 
maniere kan jy dit doen? Maak ’n skets van jou konstruksie. 

3. Kan jy twee driehoeke langs mekaar sit om ’n vierhoek te maak? Op hoeveel 
maniere kan jy dit doen? Maak ’n skets van jou konstruksie. 

4. Kan jy drie driehoeke langs mekaar sit om ’n ander driehoek te maak? Op hoeveel 
maniere kan jy dit doen? Maak ’n skets van jou konstruksie. 

5. Kan jy drie driehoeke langs mekaar sit om ’n vierhoek te maak? Op hoeveel 
maniere kan jy dit doen? Teken jou bevindinge aan. 

6. Kan jy ’n driehoek en ’n vierhoek langs mekaar sit om ’n driehoek te maak? Op 
hoeveel maniere kan jy dit doen? Maak ’n skets van jou konstruksie. 

7. Kan jy ’n driehoek en ’n vierhoek langs mekaar sit om ’n vierhoek te maak? Op 
hoeveel maniere kan jy dit doen? Maak ’n skets van jou konstruksie. 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die getal sye. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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

Hulpmiddels nodig: 

Van Hiele-mosaïekstukke 

Antwoorde en bespreking  

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

1. a. 1; 2; 5 en 6 

 b. 3; 4 en 7 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  
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 4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7.  
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1. Voorspel watter veelvlak die meeste vyfhoekige vlakke het, A of B. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gebruik die stukke van die GeoGenius-Konstruksiestel om veelvlak A en veelvlak B 
te konstrueer. Was jou voorspelling korrek? 

 
3. Watter ander vorm en hoeveel van elkeen het jy gebruik: 

 om veelvlak A te maak? 

 

 om veelvlak B te maak? 

 

4. Kan jy ’n veelvlak maak wat net vyfhoekige vlakke het? Hoeveel vyfhoeke sal jy 
moet gebruik? 

5. Gebruik 6 vierkante en 8 turkoois (gelyksydige) driehoeke van die GeoGenius-

Konstruksiestel om die volgende te konstrueer: 

 a. Die veelvlak in hierdie prent regs. 

b. ’n Ander veelvlak. Maak ’n skets van die veelvlak of  
 neem ’n foto daarvan en plak dit hier in.  
 
       
 
 

 
6. Wat is dieselfde en wat is verskillend aan die twee veelvlakke wat jy  

gekonstrueer het in vraag 5? 
 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite  

Vraag 4 en 5 moedig kinders aan om na meer as slegs die vlakke van veelvlakke te kyk. Hulle bou twee 
veelvlakke wat ewe veel vlakke en dieselfde vorm vlakke het. Die manier waarop die vlakke rondom die 
hoekpunte gerangskik is, laat die veelvlakke so verskillend lyk. Die term hoekpunte is nog nie gedefinieer 
nie; dus kan kinders hul eie woord (dalk “punte”) gebruik om die hoekpunte te beskryf. Hierdie vraag is ’n 
baie vroeë bekendstelling aan halfreëlmatige veelvlakke, wat eers veel later gedefinieer sal word.  

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel  

Antwoorde en bespreking 

2. Veelvlak A en veelvlak B het albei 12 vyfhoekige vlakke. 

3. a. 20 seshoeke 

 b. 20 (gelyksydige) driehoeke 

4. 12 vyfhoeke  

 

 

 

6. Albei veelvlakke het dieselfde getal en vorm vlakke.  

In die eerste veelvlak lyk al die punte (hoekpunte) dieselfde, naamlik twee vierkante teenoor 
mekaar en twee driehoeke teenoor mekaar. In die tweede veelvlak bestaan elke punt (hoekpunt) 
uit ’n verskillende kombinasie van vlakke wat verbind is. 

    

Interessantheidshalwe: Veelvlak A word ’n stomp ikosaëder of twintigvlak (sokkerbal) genoem en veelvlak 
B word ’n ikosadodekaëder genoem. Die veelvlak in vraag 5 a word ’n kubusoktaëder genoem. Al drie 
hierdie veelvlakke is archimediese vaste vorms. ’n Veelvlak wat uit 12 vyfhoekige vlakke bestaan, word ’n 
dodekaëder of twaalfvlak genoem en is een van die vyf platoniese vaste vorms.  
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1. a. Vou ’n stuk papier op hierdie manier: 

 b. Knip ’n eenvoudige vorm uit die gevoude papier. 

 c. Teken ’n rowwe skets van hoe jy dink die papier  

  sal lyk wanneer jy dit oopvou. 

 

 

 d. Vou jou stuk papier oop. Hoe is jou stuk papier dieselfde as wat jy verwag het  

  dit sal wees en hoe is dit verskillend? 

 

2. Tiyani sê dit is moontlik om papier te vou en dan stukke uit te knip om hierdie 

 ontwerpe te maak. Stem jy saam met haar? Indien jy saamstem, wys hoe jy die 

 papier sal vou en knip om die ontwerp te maak. Is daar meer as een manier? As jy  

 nie saamstem nie, verduidelik waarom dit nie moontlik is nie. 

 

 

 

 

3. a. Vou ’n stuk papier twee keer sodat dit só lyk: 

 b. Knip ’n eenvoudige vorm uit die gevoude papier. 

 c. Teken ’n rowwe skets van hoe jy dink die papier  

  sal lyk wanneer jy dit oopvou. 

 

 

 d. Vou jou stuk papier oop. Hoe is jou stuk papier dieselfde as wat jy verwag het 
  dit sal wees en hoe is dit verskillend? 
 
 
 
4. Wat doen ’n voulyn aan die ontwerp wat gemaak word as jy ’n vorm uit ’n stuk 

 papier uitknip? 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie aktiwiteit vereis dat kinders visualiseer hoe ’n figuur sal lyk as hulle die helfte (of ’n kwart) van die 
figuur en spieëllyne (voulyne) gegee word. Dit is belangrik dat kinders ’n voorspelling maak voordat hulle 
hul stuk papier oopvou. Jy kan kinders vra om baie meer figure as wat op hierdie bladsy gegee word, uit te 
knip en dan daaroor na te dink. 

Jy kan ook die aktiwiteit uitbrei deur verskillende moontlikhede op die bord te teken,  
soos die voorbeeld regs: 

Kinders moet voorspel hoe die oopgevoude stuk papier sal lyk en dit in groep- of  
klasverband bespreek. 

Dink aan en bespreek wat sal gebeur as die papier anders gevou word. Probeer om die papier langs ’n 
hoeklyn te vou. 

Jy kan ook vir kinders voltooide en oopgevoude stukke papier gee en hulle vra om te verduidelik hoe die 
papier gevou was en hoe dit geknip is om die vorms op die papier te maak. 
Tydens die beantwoording van hierdie vraag sal kinders visuele vaardighede, tekenvaardighede, verbale 
vaardighede en logiese vaardighede moet gebruik. Dit is ook ’n nuttige konteks om die begrip van 
lynsimmetrie bekend te stel. 

Die vorm in vraag 2c is asimmetries. Dit beteken daar bestaan geen lyn waar die een kant van die vorm 
presies op die ander kant sal pas wanneer die papier langs hierdie lyn gevou word nie. 

Hulpmiddels nodig: 

’n skêr, klein stukke papier (A6 is voldoende) 

Antwoorde en bespreking 

2. a.  

 

 

 b.  

 

 

 c. Dit is nie moontlik om hierdie ontwerp te maak deur ’n stuk papier te vou en te 
knip nie. 

4. ’n Voulyn verdeel ’n ontwerp in twee dele sodat die een deel ’n spieëlbeeld van die 
ander deel is. 
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1. Die skool sluit op 9 Desember en begin weer op 12 Januarie. Hoeveel vakansiedae 

is daar (saam met naweke en openbare vakansiedae)? 
 

 

2. ’n Haarkapster werk van 8 vm. tot haar middagete 
om 12:30 nm. Haar middagete eindig om 1 nm en 
dan werk sy tot 4:30 nm. Hoeveel uur werk sy elke 
dag? 

 

 

3. Themba se ma maak elke dag om 2 nm klaar met werk. Sy verwag dat dit haar 15 
minute sal neem om winkel toe te ry, 20 minute om inkopies vir aandete te doen en 
dan nog 35 minute om na Themba se skool te ry. Hoe laat kan Themba sy ma by 
sy skool verwag?   

 

 

4. Voltooi. 

 a. 5 minute = _______ sekondes 

 b. 300 minute = _______ uur 

 c. 120 uur = _______ dae 

 d. 2 uur en 25 minute = _______ minute 

 e. 3 weke en 5 dae = _______ dae 

5. Skryf in analoogtyd: 

 a. 20:30  

 b. 15:25  

 c. 23:45  

 d. 00:20  

 e. 10:05  

6. In ’n sekere jaar val 3 Julie op ’n Vrydag. Hoeveel Vrydae is daar in daardie maand? 
Skryf die datums neer. 

 

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

Antwoorde en bespreking 

1. 33	dae 

2. 8 uur 

3. 10 oor	3 in die middag,  3: 10 nm of 15: 10 

4. a. 5 minute � 300 secondes 

 b. 300 minute � 5 uur 

 c. 120 uur � 5 dae 

 d. 2 uur en 25 minute � 145 minute 

 e. 3 weke en 5 dae � 26 dae 

5. a. 8: 30 nm 

 b. 3: 25 nm 

 c. 11: 45 nm 

 d. 12: 20 vm 

 e. 10: 05 vm 

6. 5 Vrydae. 3 Julie, 10 Julie, 17 Julie, 24 Julie en 31 Julie 
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1. Gebruik die stukke in die GeoGenius-Konstruksiestel om hierdie  

taak te doen. 

 a. Bou ’n kubus. 

 b. Hoeveel vierkante het jy gebruik? 

 c. Verwyder die rekkies van jou kubus versigtig een vir een totdat jy die oppervlak 

  van jou kubus heeltemal plat kan maak. Maak seker dat jy nie soveel rekkies 

  verwyder dat die stukke van jou kubus loskom nie – elke stuk moet met ten  

  minste een rekkie aan ’n ander stuk vas wees. Teken ’n skets van die buitelyn 

  van jou platgemaakte kubus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Verbind vierkante soos aangedui. Kan jy die rangskikking vou om ’n kubus te vorm? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ondersoek hoeveel verskillende nette van ’n kubus jy kan maak. Hou rekord deur 

die nette hier te skets. 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders nette van ’n kubus. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Kinders sal moontlik ’n demonstrasie nodig hê om hulle te herinner hoe ’n veelvlak oopgevou kan word 
om ’n net te vorm. 
Jy kan ’n voorbeeld voorberei deur ’n viervlak met die GeoGenius-stukke te maak. Verwyder die rekkies 
een op ’n slag totdat die viervlak op ’n plat oppervlak platgemaak kan word. Trek met ’n potlood al om die 
buitekant van die viervlak se net af. 

Wanneer kinders die nette van ’n kubus ondersoek, sal hulle moontlik herinner moet word dat wanneer 
’n vorm geroteer of gereflekteer word, dit nog steeds dieselfde vorm is. Byvoorbeeld, die volgende nette 
is dieselfde. 

 

 

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel 

Antwoorde en bespreking 

1. b. 6 vierkante 

 c. ’n Paar moontlike antwoorde: 

 

 

 

 

2. a. Ja 

 b. Nee 

3. Daar is 11 moontlike nette van ’n kubus. 
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’n Net is ’n rangskikking van veelhoeke wat by die rande verbind is en opgevou kan 

 word om ’n voorwerp (veelvlak) te vorm. 

a.                                                                 b.    
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1. Gebruik ’n geobord en rekkies. Ondersoek hoeveel verskillende  

 vierkante jy op ’n 3 × 3-geobord kan maak. Teken jou bevindinge 

 aan en verduidelik hoe jy besluit het dat die vierkante verskillend is. 

 

 

2. Gebruik ’n geobord en rekkies. Ondersoek hoeveel  

 Verskillende vierkante jy op ’n 5 × 5-geobord kan maak.  

 Teken jou bevindinge aan en verduidelik hoe jy besluit het  

 dat die vierkante verskillend is.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Gebruik ’n geobord en rekkies. Ondersoek hoeveel verskillende reghoeke wat nie  
 vierkante is nie, jy op ’n 5 × 5-geobord kan maak. Teken jou bevindinge aan en  

 verduidelik hoe jy besluit het dat die reghoeke verskillend is. 
 

 

Op hierdie bladsy herken en benoem kinders vierkante en reghoeke sodat hulle tweedimensionele vorms 
kan ondersoek en hul hoekgrootte kan vergelyk. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Bespreek met kinders wat dit beteken as vierkante dieselfde en verskillend is en wat dit beteken as 
reghoeke dieselfde en verskillend is. In hierdie stadium hoef hulle nie eweredigheid van sye of 
gelykvormigheid te bespreek nie. Dit is voldoende om byvoorbeeld te sê die vierkante of reghoeke “lyk 
eenders, maar is groter of kleiner”. 

Kinders moet verstaan dat vierkante of reghoeke wat gereflekteer of geroteer is, steeds dieselfde is. 
Byvoorbeeld, reghoeke A en B is dieselfde en reghoeke C en D is dieselfde, maar reghoeke A en B is 
verskillend van reghoeke C en D. 

 

Hulpmiddels nodig:  

Geobord en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

1. 

 
2. 

 

3. 
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1. Speel die WIPPENDE PADDAS-speletjie. Hoeveel punte het jy gekry? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestudeer die speletjie se reëls. 

 a. Wat lyk na die grootste getal punte wat jy in ’n speletjie kan wen? 

 b. Wat lyk na die kleinste getal punte wat jy in ’n speletjie kan wen? 

 c. Is dit waarskynliker om die grootste moontlike getal punte of die kleinste  

  moontlike getal punte in ’n speletjie te wen, dink jy? Verduidelik. 

3. Speel die speletjie 10 keer. Teken aan hoeveel punte jy elke keer kry. 

 

 

4. a. Tel op hoeveel keer jy elke moontlike getal punte gekry het en skryf dit in  

  kolom 1 in die tabel. 

 b. Vra nege maats hoeveel keer elkeen elke moontlike getal punte gekry het en  

  teken dit in die tabel aan. 

 

 

 

 

 

5. Bestudeer die tabel. Dink jy jy het ’n beter kans om 100 punte te wen of om geen  

 punte te kry nie? Verduidelik. 

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer kinders Wippende paddas speel, skiet hulle ’n muntstuk vier keer op. Jy sal hulle dalk moet 
herinner watter kant van die muntstuk kruis is en watter kant munt is. (Dit maak nie eintlik saak wat wat 
is nie, solank dit konsekwent gebruik word.) Elke keer wat die muntstuk opgeskiet word, skuif kinders ’n 
teller na links of regs. Nadat hulle die muntstuk vier keer opgeskiet het, kry hulle die getal punte wat op 
daardie posisie geskryf is. 

Die meeste punte wat ’n kind in een speletjie kan kry, is 100. Al is daar vier plekke waar ’n kind 100 punte 
kan kry, is daar geen kombinasie van vier opskiete wat tot in 100 punte lei nie. Dink aan die volgende 
skuiwe: 

 4 keer regs (KKKK)  
 3 keer regs en 1 keer links (KKKM of KKMK of KMKK of MKKK) 
 2 keer regs en 2 keer links (KKMM of KMKM of KMMK of MKKM of MKMK of MMKK) 
 1 keer regs en 3 keer links (KMMM of MKMM of MMKM of MMMK) 
 4 keer links (MMMM). 

 
Daar word nie van kinders verwag om ’n lys te maak van al die moontlike uitkomste wanneer ’n muntstuk 
vier keer opgeskiet word nie. Alhoewel dit ’n uitdaging is, hoop ons party kinders sal kan verduidelik dat 
dit onmoontlik is om op 100 te land nadat hulle gekyk het hoeveel keer jy na links of regs skuif as jy ’n 
muntstuk vier keer opskiet. Daag kinders uit om dit te verduidelik en laat hulle selfs vir huiswerk daaroor 
nadink. Moet egter nie voor die versoeking swig en vir die kinders sê waarom dit onmoontlik is om op 100 
te land nie. Los dit liewer as ’n vraag waarna daar later teruggekeer kan word. In Graad 7 sal kinders ’n lys 
maak van al die moontlike uitkomste wanneer ’n muntstuk vier keer opgeskiet word en verduidelik 
waarom dit nie moontlik is om 100 punte te kry nie.  

Hulpmiddels nodig: 

Teller en muntstuk 
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WIPPENDE PADDAS 
Sit ’n teller op Begin. 

 

 

Skiet ’n muntstuk op. 

     Kruis: Skuif een plek links. 
     Munt: Skuif een plek regs. 

      Skiet die muntstuk VIER keer op en  
     kry die getal punte op die lelieblaar. 

Spel             1         2         3        4         5         6         7         8        9        10 

Punte 

Telling         1         2         3        4         5         6        7         8         9        10 

0 

20 

50 

100 
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1. Konstrueer drie of meer verskillende vorms met ’n oppervlakte van presies 5 

vierkante eenhede op jou geobord. Teken jou vorms op die rooster aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rangskik die vorms wat jy in vraag 1 gekonstrueer het van die vorm met die 
kortste omtrek tot die vorm met die langste omtrek. Verduidelik hoe jy dit gedoen 
het. 

 

 

3. Bepaal die oppervlakte van elke vorm. Verduidelik elke keer hoe jy dit gedoen het. 

 

 

 

 

 

4. Bepaal die oppervlakte van die elke vorm. Verduidelik elke keer hoe jy dit gedoen 
het. 

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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

Hulle moet oplet dat vorms met dieselfde oppervlakte nie noodwendig dieselfde omtrek het nie. Maak 
seker dat as kinders vorms met halwe vierkante teken – soos in die voorbeeld hieronder – hulle nie die 
lengte van die hoeklyn as dieselfde eenheid as die lengte van ’n sy van die vierkant beskryf nie. 

Voorbeeld: Hierdie vorm het ’n oppervlakte van 5 vierkante eenhede en ’n omtrek van 6 sy-eenhede van 
’n vierkant en 4 hoeklyn-eenhede van ’n vierkant. 

 

 

 

 

Kinders kan die oppervlakte van hul vorm bepaal deur die vierkante en halwe vierkante te tel waar die 
hoeklyn die vierkant sny. 

In vraag 3 e kan kinders nie vierkante of halwe vierkante tel nie. Hulle mag wel raaksien dat hierdie 
driehoek die helfte van die reghoek in vraag 3 d is. Hulle mag ook oplet dat die driehoek in vraag 4 c die 
helfte van die reghoek in vraag 4 a is. Hierdie vrae bied ’n vroeë geleentheid vir kinders om te begin 
raaksien dat die oppervlakte van ’n driehoek die helfte van die oppervlakte van ’n reghoek is. Moet dit 
egter nog nie vir hulle sê nie. 

Hulpmiddels nodig: 

Geoborde en rekkies 

Antwoorde en bespreking 

3. a. 2 vierkante eenhede 

 b. 2 vierkante eenhede 

 c. 3 vierkante eenhede 

 d. 2 vierkante eenhede 

 e. 1 vierkante eenhede 

4. a. 8 vierkante eenhede 

 b. 4 vierkante eenhede 

 c. 4 vierkante eenhede 
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a.                                b.                                  c. 
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1. a.  Maak twee silinders op die volgende manier:  Vou en knip ’n stuk  

  A4-papier in twee stukke A5-papier. Maak ’n silinder met die een  

  stuk papier deur die lang rande aan mekaar vas te plak. Plak die  

  kort kante van die ander stuk papier aan mekaar vas om nog ’n  

  silinder te maak. Maak seker die twee silinders se rande vou ewe  

  veel oor mekaar waar jy dit vasplak. 

 b.  Voorspel watter silinder meer sal hou wanneer dit regop staan. 

 c.   Hou jou silinders regop op stewige karton. Vra ’n maat om jou te help. Maak 

     die silinders vol rys om te kyk watter silinder die meeste hou. Verduidelik hoe jy 

   dit doen. 

 d. Watter gevolgtrekkings kan jy maak oor die oppervlakte van die geboë sy van 

  ’n silinder en die hoeveelheid wat die silinder kan hou? 

2.    a. Konstrueer die net van ’n oop kubus akkuraat op ’n stuk  

  A3-karton. Die rand van die vierkante moet 10 cm wees. 

       b.   Knip die net uit. Maak kepe in die rande. Vou die  

   net in ’n oop kubus. Sit gom op die strokies en  

   plak die rande van die kubus aan mekaar vas. 

 c.   Hoeveel klein kubusse met 1 cm-sye kan jy  

  op die boks se bodem pak? 

 d.  Hoeveel lae kubusse met 1 cm-sye kan jy in  

  jou boks pak? 

 e. Hoeveel kubusse met 1 cm-sye kan jy in  

  jou boks pak? 

 f.  Gestel jy gooi 1 liter koeldrank in jou boks.  

  Dink jy die koeldrank sal oorloop, sal dit die  

  boks presies volmaak of sal dit die boks nie heeltemal volmaak nie? 

 

 

3. a.  Hoeveel milliliter sal die boks wat jy in vraag 2 gemaak het, volmaak? 

 b.  1 000 ml = 1l. Hoeveel liter sal die boks wat jy in vraag 2 gemaak het,  

  volmaak? 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders die volume/kapasiteit van voorwerpe deur dit te pak en vol te maak 
ten einde ’n begrip van kubieke eenhede te ontwikkel. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Gee kinders tyd om hul voorspellings in verband met watter silinder die meeste hou, met mekaar te deel. 
Dikwels redeneer kinders dat die hoeveelheid wat die silinders hou (volume) dieselfde moet wees omdat 
die oppervlakte van die papier dieselfde is. Dit moedig kinders aan om te begin nadink oor die verband 
tussen buite-oppervlakte en volume, wat in hoër grade verder ondersoek sal word. 

Kinders word gevra om ’n 10 cm-kubus te konstrueer sodat hulle ’n visuele indruk kry van die verband 
tussen die volume wat in kubieke eenhede gemeet word en die kapasiteit wat in liter gemeet word. Die 
kubus met sye van 10 cm (1 000 kubieke cm) het dieselfde volume as 1 liter. Kinders sal moontlik hulp 
nodig hê met die keep en knip van die net. 

Hulpmiddels nodig: 

A4-papier, kleeflint, stewige karton, droë rou rys, A3-papier of dun karton, ’n skêr, gom 

Antwoorde en bespreking 

1. d. Die geboë oppervlakte van die silinders is dieselfde omdat dieselfde grootte papier 
gebruik is om dit te maak. Die hoeveelheid wat dit hou, is egter nie dieselfde nie. 

2. c. 100  

 d. 10  

 e. 1	000.  

Ons wil hê kinders moet dink aan die hoeveelheid ruimte in die 1 000 cm3-kubus 
en die hoeveelheid ruimte wat 1 liter koeldrank in beslag neem. Ons verwag egter 
nie dat kinders werklik water in die kartonkubus moet gooi nie. 

3. a. 1	000 ml 

 b. 1 L 
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’n Kubus met sye van 1 cm hou presies 1 milliliter. 
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1. Watter figure het lynsimmetrie? Het enige van die figure meer as een simmetrielyn? 
Teken die simmetrielyn of simmetrielyne op elke figuur. 

 

 

 

 

 

2. Trek die volgende vorms op papier af. Knip dit uit en vou die vorms om vas te stel 
of dit lynsimmetrie het. Teken al die simmetrielyne op die vorms wat lynsimmetrie 
het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die volgende figure is onvolledig. Voltooi die figure sodat die stippellyn ’n 
simmetrielyn is. 

 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Voordat kinders die aktiwiteite op hierdie bladsy doen, kan jy moontlik van die papiervou-aktiwiteite  
herhaal en dan vra: “Wat doen ’n voulyn aan die ontwerp wat gemaak word as jy ’n vorm uit ’n stuk  
papier knip?” Die doel hier is om ’n bespreking te lei oor hoe die voulyn die ontwerp of figuur in twee  
dele verdeel wat spieëlbeelde van mekaar is. Anders gestel, die voulyn verdeel die ontwerp of figuur in  
twee dele sodat die een deel presies bo-op die ander deel pas. 
 
Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, papier 

Antwoorde en bespreking 
 
1. a.                                               b.                                                c.                                              d. 

 

 

 

. 

2. a.  

 

 

b.  

 c.  

 

 

 

d.  

3. a.  

 

 

 

 

b.  
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As ons ’n figuur langs ’n lyn vou sodat die een helfte presies bo-op die ander helfte pas,  
sê ons die figuur het lynsimmetrie. 
 
Ons noem die voulyn die simmetrielyn. 

  a.                        b.                                        c.                              d. 

  a.                                                                   b. 

c.                                                                   d.  

  a.                                                                  b. 
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1. Gebruik die stukke van die GeoGenius-Konstruksiestel om elke  

 net te maak. Stel vas watter van die nette gevou kan word om ’n reghoekige  

 prisma te maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hierdie nette van ’n driehoekige prisma is onvolledig. Op hoeveel maniere kan jy 
elke net voltooi? Maak sketse van die nette om jou oplossings aan te teken. 

 

 

 

 

 

3. Gebruik die stukke in die GeoGenius-Konstruksiestel om ’n vierkantige piramide te 
bou. Verwyder die rekkies versigtig een vir een van jou piramide totdat jy die 
oppervlak van jou piramide heeltemal plat kan maak om ’n net van die piramide te 
maak.  

 a. Maak ’n skets van die net van jou piramide.  

b. Vergelyk jou net met jou klasmaats se nette. Hoeveel verskillende nette het julle 
  gemaak? Maak sketse van sommige van die ander nette. 

 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders nette van reghoekige en driehoekige prismas en van ’n vierkantige 
piramide.  

Hulpmiddels nodig:  

GeoGenius-Konstruksiestel  

Voorgestelde lesaktiwiteite  

Wanneer kinders die verskillende nette van ’n vierkantige piramide bespreek, mag dit nodig wees om 
hulle te herinner dat wanneer ’n vorm geroteer (gedraai) word of gereflekteer (gekantel) word, dit nog 
steeds dieselfde vorm bly. Die volgende nette is byvoorbeeld dieselfde.  
 

 

 
Antwoorde en bespreking 

1. A, B, D and F 

2. a. ’n Tweede driehoek kan op enige een van drie moontlike plekke gesit word. 

 

 

 

 
 b. ’n Derde reghoek kan op enige een van vier moontlike plekke gesit word. 

 

 

 

 

 

3.  
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b. 

e. 

c. a. 

b. a. 
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Gebruik die Van Hiele-mosaïekstukke wat jy vroeër uitgeknip het om 
hierdie ondersoek te doen. In hierdie ondersoek word nuwe vorms 
gemaak deur twee stukke langs passende sye te verbind. In Figuur 1 is 
die stukke korrek verbind, maar in Figuur 2 is dit nie korrek verbind nie.  
  
  
  
 
 
  
1. Hoeveel verskillende vorms kan jy maak deur  
 stukke 1 en 2 te verbind? Maak ’n skets om jou  
 bevindinge aan te teken.  
   
2. Doen elke keer die volgende: 

 Kyk hoeveel vorms jy kan maak deur die gegewe stukke te verbind, 
 Maak ’n skets om jou bevindinge aan te teken, en 
 Verduidelik hoe jy weet jy het al die moontlike vorms met die gegewe stukke 

gemaak. 
 
 a. Stukke 1 en 3. 
  
  
  
  

b. Stukke 1 en 4. 
   
   
   
   

c. Stukke 1 en 5. 
  
  
  
  

d. Stukke 1 en 7. 
   
   
   

 

 

Op hierdie bladsy beskryf en vergelyk kinders tweedimensionele vorms volgens die getal sye. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Lei ’n bespreking oor wat dit beteken as vorms dieselfde en verskillend is. Om te toets of vorms nie 
dieselfde is nie, kan kinders op afvalpapier rondom die vorms afteken. Enige nuwe vorms wat hulle maak, 
moet verskillend van die buitelyn wees sodat dit nie deur rotasie of refleksie in die buitelyn kan pas nie. 

Kinders moet sistematies te werk gaan wanneer hulle verskillende vorms ondersoek. Byvoorbeeld, hulle 
kan twee sye by mekaar pas. Dan bly een van die stukke in dieselfde posisie terwyl die ander stuk rondom 
die vaste vorm geskuif word om te kyk watter sye pas. Die tweede stuk kan dan gekantel word en ’n 
tweede keer rondom die vaste stuk geskuif word om te bepaal of enige ander vorms gemaak word 
wanneer een stuk gekantel word. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skêr, die Van Hiele-mosaïekstukke (agterin die boek), papier 

Antwoorde en bespreking 

1. Slegs een vorm  

 

 

 

2. a.  

 

 

 

 

Twee verskillende vorms 

 b.  

 

 

 

 

 

 

 

Drie verskillende vorms 
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     Figuur 1                          Figuur 2 
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  c. Drie verskillende vorms 

 

 

 

 

 

 d. Vyf verskillende vorms 
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1. Fundi draf elke dag 45 minute. 

 a.  Hoeveel minute draf sy in 5 dae? 

 

 b.  Hoeveel uur en minute is dit? 

 

 c.  Hoeveel uur en minute draf sy in ’n week? 

 

2. Meneer Brown is ’n veiligheidswag. Sy skof begin om 6 nm en eindig om 5 vm.  

 Hoeveel uur werk hy? 

 

3. Susi gaan op ’n baie lang busrit. Sy 

 vertrek Dinsdag om 08:15 en arriveer 

 Woensdag om 17:30. Hoe lank is die  

 rit? 

 

4. Dit neem Ben 27 minute om skool toe te loop. 

 a. Hoe laat moet hy die huis verlaat as sy skool om 07:45 begin? 

 

 b. Hoe lank neem dit hom elke dag om skool toe en terug te loop? 

 

 c. Ben loop vyf dae ’n week skool toe en terug. Hoeveel uur en minute in ’n week  

  loop hy skool toe en terug? 

 

5. Dit is 10 Desember. Ann se verjaardag is op 5 Februarie. Hoeveel dae is dit tot  

 haar volgende verjaardag? 

 

 

 

 

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

1. a. 225 minute 

 b. 3 uur en 45 minute 

 c. 5 uur en 15 minute 

2. 11 uur 

3. 33 uur en 15 minute 

4. a. Voor 07: 18 

 b. 54 minute 

 c. 4 uur 30 minute 

5. 57 dae 
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1. Rangskik die vorms van die vorm met die kortste omtrek tot die vorm met die  

langste omtrek. Verduidelik hoe jy dit doen. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Diana het die omtrek van hierdie vorm uitgewerk. 

 

 

 Verduidelik waarom Diana nie reg is nie.  
 
 
 
 
 
 
3. Rangskik die vorms van die vorm met die kortste omtrek tot die vorm met die 

langste omtrek. Verduidelik hoe jy dit doen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. Kubhayi,’n boer, moet nuwe omheining koop om rondom sy skaapkraal te sit. Die 

 skaapkraal se hek is 4 meter breed. Hoeveel meter omheining moet hy koop? 

 

Op hierdie bladsy ondersoek kinders omtrek.  
 
Voorgestelde lesaktiwiteite 

Vra kinders of hulle enigiets oor die vorms en hul omtrek in vraag 1 oplet. Hulle sal dalk raaksien dat ’n 
vorm se omtrek dieselfde bly wanneer ’n vierkant of reghoek uit die hoek van ’n reghoek verwyder word. 
Wanneer ’n vierkant uit ’n sy van ’n reghoek verwyder word, is die omtrek 2 eenhede meer. Kan die 
kinders verduidelik waarom dit so is? As jy ’n vierkant uit die hoek verwyder, word twee sye van die 
vierkant met twee ander sye vervang, maar as jy ’n vierkant uit die sy verwyder, word een sy van die 
vierkant met 3 sye van ’n vierkant vervang. 
 
’n Algemene fout wat kinders begaan wanneer hulle omtrek op roosterpapier bereken, is dat hulle die 
hoeklyne van die vierkante as dieselfde lengte as die sye van die vierkante beskou en dus dink dit is 
dieselfde eenheid. Die doel van die tweede vraag is om ’n bespreking aan te moedig sodat kinders 
redeneer waarom dit nie die geval is nie. 
 
Ten einde die vorms in vraag 3 volgens omtrek te rangskik, het kinders ’n strategie nodig om die kwessie 
te hanteer van die hoeklyne van ’n vierkant wat nie dieselfde lengte as die sye van ’n vierkant is nie. Hulle 
kan die omtrek in twee meeteenhede beskryf, byvoorbeeld vorm B is 10 sy-eenhede en 1 
hoeklyneenheid, vorm C is 8 sy-eenhede en 3 hoeklyneenhede en vorm D is 8 sy-eenhede en 2 
hoeklyneenhede. Gee kinders tyd om hul volgorde te bewys, veral in die geval van vorms B en C. B en C is 
albei 11 “eenhede”, maar die soort eenhede verskil. Vorm B het 2 sy-eenhede meer as vorm C, maar vorm 
C het 2 hoeklyneenhede meer as vorm B. Omdat hoeklyneenhede langer as sy-eenhede is, is C se omtrek 
langer as D s’n. 

Antwoorde en bespreking 

1. A, B en D het dieselfde omtrek (10 eenhede) en C het die langste omtrek (12 eenhede). 

2. Die sylengte van ’n vierkant en die hoeklyn van ’n vierkant is nie dieselfde lengte nie en 
kan dus nie as dieselfde meeteenheid beskou word nie. 

3. A, D, B, C 

4. 166 meter 
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1. Sit ’n potlood in ’n skuifspeld en hou die potloodpunt in 

 die middel van die tolbord. 

 a. As jy die skuifspeld verskeie keer draai en elke keer  

  met ’n X in die tabel aandui waar dit land, watter  

  ry sal eerste vol wees, sou jy voorspel? Verduidelik waarom. 

 b. Draai die skuifspeld teken jou resultate met ’n X in die tabel aan. Hou aan tot jy 

  een ry volgemaak het.  

 

 

 

 c. Was jou voorspelling reg? Bespreek. 

2. In die volgende tabelle is die resultate van verskeie draaie van tolborde A, B, C en  

 D. Pas elke tolbord by die tabel wat sy resultate na jou mening die beste voorstel. 

 Verduidelik elke keer jou keuse. 

 a.        c. 

 

 

 

 

 

 b.        d. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Dit is belangrik dat kinders besef dat ons na aanleiding van die oppervlakte van die kleur voorspellings kan 
maak oor hoe dikwels ’n skuifspeld op ’n sekere kleur sal land, maar ons kan nooit seker wees waar dit sal 
land nie. 

Hulpmiddels nodig: 

’n Skuifspeld en ’n potlood 

 Antwoorde en bespreking 

2. a. C 

Die resultate toon dat hierdie skuifspeld meestal op pers land en nog glad nie op groen 
geland het nie. Tolbord C het ’n baie groot pers oppervlakte (die helfte van die tolbord) en ’n 
baie klein groen oppervlakte. 

 b. D 

Die resultate toon dat hierdie skuifspeld meestal op geel land en nog glad nie op blou geland 
het nie. Tolbord D het ’n baie groot geel oppervlakte (driekwart) en ’n baie klein blou 
oppervlakte. 

 c. A of B 

Die resultate van hierdie tabel toon ’n redelik gelyke verspreiding tussen die kleure. Hoewel 
daar geredeneer kan word dat A waarskynlik in hierdie tabel aangeteken is, is daar nie 
genoeg resultate om ’n sterk neiging aan te dui nie. 

 d. A of B 

Die resultate van hierdie tabel toon ’n redelik gelyke verspreiding tussen die kleure, met 
effens minder blou resultate. Hoewel daar as gevolg van die minder blou geredeneer kan 
word dat B waarskynlik in hierdie tabel aangeteken is, is daar nie genoeg resultate om ’n 
sterk neiging aan te dui nie. 
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Gebruik die GeoGenius-Visualiseringstel om hierdie taak uit te voer. 
Werk in groepe van vier. 

1. Gebruik stel 6 van die beginnerkaarte. 

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

  met aansig B. 

 b. Verduidelik waarom nie een van die vier aansigte dieselfde is nie. 

 c. Maak ’n skets van die boaansig van die finale rangskikking van die blokke op die 
  rooster. 

 

2. Gebruik stel 8 van die beginnerkaarte. 

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

  aansig A. 

 b. Hoeveel korrekte oplossings is daar? Maak ’n skets van die boaansig van elke  

  moontlike rangskikking van die blokke. 

 

 c. Toe jy die blokke gerangskik het, het die kleure op die kaarte jou gehelp om te 

  weet dat jy die groot driehoekige blok moet gebruik. Hoe sou jy geweet het om 

  die groot driehoekige blok te gebruik as daar nie kleure was om jou te help nie? 

  Sou jy ’n ander blok kon gebruik het? 

3. Gebruik stel 9 van die beginnerkaarte. Begin met aansig D. 

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

 b. Hoeveel verskillende oplossings is daar? Maak ’n skets van die boaansig van elke 

  moontlike rangskikking van die blokke. 

 

4. Beskryf die ooreenkomste en verskille tussen die aansigte van die twee driehoekige 

blokke wat jy in hierdie vrae gebruik het. 

5. Wat sal jy met die driehoekige blokke moet doen sodat dit in ’n paar van die 
aansigte driehoekig lyk? Is dit moontlik om die driehoekige blokke op so ’n manier 
te sit dat dit vanuit alle aansigte driehoekig lyk? Bespreek. 

 

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

Voorgestelde lesaktiwiteite 

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 by die webtuiste www.GeoGenius.co.za.  

Stel 6 van die beginnerkaarte stel verskuilde blokke bekend (nie net gedeeltelike blokke nie). Dit is die 
eerste keer dat al vier aansigte van al die blokke wat gebruik word, nie gesien kan word nie. 

Kinders dink na oor watter uitwerking die oriëntasie van ’n driehoekige blok het op of die aansigte 
driehoekig lyk of nie. Hulle dink ook na oor hoe die driehoekige blokke geroteer kan word, maar die 
aansigte dieselfde bly. 

Hulpmiddels nodig: 

GeoGenius-Visualiseringstel 

Antwoorde en bespreking 

1. b. Die aansigte is almal verskillend omdat party blokke agter ander blokke verskuil is. 

 
c.  

 

 

2. b.  

 

 

 

 c. Jy sal nie weet jy moet die donkerblou blok gebruik nie. Die pers blok sal dieselfde 
vanuit aansigte A en D lyk. 

3. b.  

 

 

 

4. Die twee driehoekige blokke lyk nie driehoekig in die aansigte nie. Dit sou reghoekig kon 
wees. Die afmetings is verskillend. Die oranje blok is smaller as die donkerblou blok. 

5. Die blokke sal op een sy gedraai moet word sodat die skuins helling gesien kan word. 
Dit is nie moontlik dat die blokke vanuit al vier aansigte driehoekig lyk nie. 
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1. Skryf al die hoeveelhede in die resep in milliliter. 

 

 

 

 

 

 

2. ’n Bottel hou 750 ml appelsap. 

 a. Hoeveel sap sal daar in 4 bottels wees? 

 b. As jy 6 klein glase uit een 750 ml-bottel sap kan volmaak, hoeveel sap sal daar 

  in 1 klein glas wees? 

 

3. Rosette gebruik 2
1

2
	koppies meel om een koek te bak. Sy het 10 koppies meel.  

 Hoeveel koeke kan sy bak? 

 

 

4. Tumelo wil 3 l sap koop. Hier is die  

 grootte bottels waaruit hy kan kies. Hy   

 kan soveel bottels as hy wil van elke grootte 

 koop. Skryf ten minste 5 maniere neer 

 waarop hy 3 l sap kan kry. 
 
 

 

Op hierdie bladsy los kinders probleme op waarin hulle gepaste eenhede kies, berekeninge daarmee doen 
en herleiding daartussen doen. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Wanneer kinders vraag 3 beantwoord, word daar nie van hulle verwag om om 10 � 2 �
�
 te skryf nie. Hulle 

moet eerder hul telstrategieë gebruik, naamlik: Hoeveel keer tel ek 2 �
�
 op om 10 te kry? 

Kinders kan uitgedaag word om nie net 5 maniere neer te skryf om 3 L sap te kry nie, maar soveel 
moontlik maniere. Vra kinders om hul strategieë te verduidelik. Hulle moet sistematies werk om soveel 
moontlik maniere te bepaal. Hulle kan byvoorbeeld met die kleinste bottel begin: 

250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml 
�	250 ml �	250 ml (of 12 � 250 ml) 

500 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml 
�	250 ml (of 500 ml �	10 � 250 ml) 

500 ml �	500 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml (or 
2 � 500 ml �	8 � 250 ml) 

500 ml �	500 ml �	500 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml (of 3 � 500 ml 
�	6 � 250 ml) 

500 ml �	500 ml �	500 ml �	500 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml (of 4 � 500 ml �	4 �
250 ml) 

500 ml �	500 ml �	500 ml �	500 ml �	500 ml �	250 ml �	250 ml (of 5 � 500 ml �	2 � 250 ml) 

500 ml �	500 ml �	500 ml �	500 ml �	500 ml �	500 ml (of 6 � 500 ml) 

1 L �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml �	250 ml (of 1 � 1	L �	8 �
250 ml) etc. 

Antwoorde en bespreking  

1.  

 ml  ml 

3 koppies meel ��� 1
5
 teelepel sout � 

1 koppie bruinsuiker ��� 1
3
 eetlepel koeksoda � 

11
2
 koppies opgekapte neute ��� 1 teelepel kaneel � 

1
2
 koppie botter ��� 

1
2
 teelepel gemaalde 

neutmuskaat 
�, � 

1
4
 koppie 

grondboontjiebotter 
��, � 2 eiers          --- 

   
2. a) 3	000 ml of 3 L 

 b) 125 ml 

3. Vier koeke 

Bladsy 63 Een koppie is dieselfde as 250 ml. 

Een eetlepel is dieselfde as 15 ml. 

Een teelepel is dieselfde as 5 ml. 

3 koppies meel             
1

5
 teelepel sout 

1 koppie bruinsuiker            
1

3
 eetlepel koeksoda 

1 
1

2
 koppies opgekapte neut           1 teelepel kaneel 

1

2
 koppie botter                     

1

2
 teelepel gemaalde neutmuskaat 

1

4
 koppie grondboontjiebotter           2 eiers                                         ---- 

ml ml 

GRONDBOONTJIEKOEKIES 
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1. Hoeveel langer het die kinders in jou klas gedurende die jaar geword, dink jy?  

 Bespreek dit met jou klas. 

2. a. Bestudeer die 

  inligting wat jy 

  gedurende die jaar 

  oor jou lengte 

  aangeteken het. 

  Werk uit hoeveel 

  sentimeter jy elke 

  maand gegroei het. 

  Voltooi die  

  staafgrafiek om te 

  wys hoeveel jou 

  lengte elke maand vermeerder het. 

 b. In watter maand of maande het jy die meeste gegroei? 

 c. In watter maande het jou lengte nie verander nie? 

 d. Hoeveel langer is jy nou as wat jy aan die begin van die jaar was? Verduidelik  

  hoe jy dit uitgewerk het. 

3. a. Teken aan wat die lengte van elke kind in jou klas in Februarie was en bereken  

  die totale lengte van die klas in Februarie. 

 

 

 

 b. Teken aan wat die lengte van elke kind in jou klas in Oktober   

  is en bereken die totale lengte van die klas in Oktober. 

 

 

 c. Werk uit wat die verskil tussen jou klas se totale lengte in 

  Februarie en die totale lengte in Oktober is. Het die klas 

  meer of minder gegroei as wat jy verwag het? Bespreek. 

 

Op hierdie bladsy versamel kinders data oor hulleself om vrae te beantwoord wat deur die onderwyser 
gestel is. Hulle meet lengte met behulp van maatbande en teken dit aan. 

Voorgestelde lesaktiwiteite 

Hierdie bladsy behoort aan die einde van die skooljaar gedoen te word. Vir hierdie les gebruik kinders die 
data wat hulle gedurende die jaar versamel het om die vraag te beantwoord wat aan die begin van die 
jaar gestel is: “Hoeveel het die klas gedurende die jaar gegroei, dink jy?” 

Bespreek hoe kinders die verandering in hul lengte kan bereken. Laat hulle hul strategieë met mekaar 
deel. Maak seker dat die hele klas verstaan hoe hierdie berekening gedoen moet word. Die kinders het 
gewoonlik hul voete aan die begin van ’n maand gemeet. Om die verandering in lengte in Februarie te 
bereken, bepaal kinders die verskil tussen hul lengte in Februarie en hul lengte in Maart. Om die 
verandering in lengte in Maart te bereken, bepaal hulle die verskil tussen hul lengte in Maart en hul 
lengte in April, ens. 

Vra elke kind in die klas om te sê wat hul lengte in Februarie was. Die kinders teken hierdie lengte aan en 
bereken die som van al die kinders se lengte in Februarie. Dan sê elke kind wat hul lengte in Oktober was. 
Almal teken weer die lengte aan en bereken die som van al die kinders se lengte in Oktober. 

Uiteindelik bereken die kinders dan die verskil tussen die som van almal se lengte in Februarie en die som 
van almal se lengte in Oktober. Dan is hulle in staat om die vraag te beantwoord: “Hoeveel het hulle 
gedurende die jaar gegroei?” Bespreek die voorspellings wat hulle aan die begin van die jaar gemaak het.   

Jy kan ook ander vrae soos die volgende stel: 

 Dink jy jou Graad 5-klas sal volgende jaar meer of minder groei? 
 Dink jy die Graad 12-klas het hierdie jaar meer of minder as julle klas gegroei? 
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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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Oor jou . . . 

1. Kies die opsie wat jou die beste beskryf: 

 Geslag 

 

 Dominante hand 

 

 Oogkleur 

 

 Haarkleur 

 

 

 Geboortemaand 

 

 

 

2. Meet jou lengte in sentimeter en die lengte van jou voete in millimeter. Doen dit so 
na as moontlik aan die begin van elke maand. Vra jou onderwyser om jou te help 
om die tabelle in te vul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skryf in die ruimte hieronder ’n vraag oor jou klas wat jy graag beantwoord sal wil 
hê. Ontwerp opsies vir antwoorde of ’n tabel waarin jy jou data kan aanteken. 

Oor jou . . . 

1. Kies die opsie wat jou die beste beskryf: 

 Geslag 

 

 Dominante hand 

 

 Oogkleur 

 

 Haarkleur 

 

 

 Geboortemaand 

 

 

 

2. Meet jou lengte in sentimeter en die lengte van jou voete in millimeter. Doen dit so 
na as moontlik aan die begin van elke maand. Vra jou onderwyser om jou te help 
om die tabelle in te vul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skryf in die ruimte hieronder ’n vraag oor jou klas wat jy graag beantwoord sal wil 
hê. Ontwerp opsies vir antwoorde of ’n tabel waarin jy jou data kan aanteken. 

Manlik           Vroulik 

Linkshandig     Regshandig 

   Blou              Bruin             Groen            Ligbruin           Ander         

   Swart            Bruin             Blond        Rooi/Gemmer          Wit/Grys          Ander     

   Jan                Feb                Mrt                Apr                Mei                Jun     

   Jul                Aug                Sep                Okt                Nov               Des     

 Feb     Mrt     Apr   

Mei     Jun       Jul     Aug     Sep       Okt     Nov    

Lengte (cm)           

Groei (cm)           

Voetlengte (cm)            

Groei (cm)           

 Feb     Mrt     Apr   

Mei      Jun      Jul      Aug     Sep       Okt     Nov    

Manlik           Vroulik 

Linkshandig     Regshandig 

   Blou              Bruin             Groen            Ligbruin           Ander         

   Swart            Bruin             Blond        Rooi/Gemmer          Wit/Grys          Ander     

   Jan                Feb                Mrt                Apr                Mei                Jun     

   Jul                Aug                Sep                Okt                Nov               Des     

 Feb     Mrt     Apr    

Mei     Jun       Jul     Aug     Sep       Okt     Nov    

Lengte (cm)           

Groei (cm)           

Voetlengte (cm)           

Groei (cm)           

 Feb     Mrt     Apr    

Mei      Jun      Jul      Aug     Sep       Okt     Nov    



 

             Grade 4 NS Companion (Afrikaans) 
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Net vir Boks A Net vir Boks A 
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Net vir Boks B Net vir Boks B 
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Net vir Boks C Net vir Boks C 
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 Weerseëls vir piktogram 

 

Weerseëls vir piktogram 



 

             Grade 4 NS Companion (Afrikaans) 
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Net vir getal kubus 

 
Net vir getal kubus 
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Van Hiele-mosaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 

Van Hiele-mosaïek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tangram 



0,5 cm rooster 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
 

Wanneer jy die dokument druk, kies "Actual size" onder die "Paper Sizing & Handling"-opsies. 

©2015, Brombacher and Associates. Alle regte voorbehou. 



1 cm rooster 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Wanneer jy die dokument druk, kies "Actual size" onder die "Paper Sizing & Handling"-opsies. 
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1,5 cm rooster 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Wanneer jy die dokument druk, kies "Actual size" onder die "Paper Sizing & Handling"-opsies. 

©2015, Brombacher and Associates. Alle regte voorbehou. 



2 cm rooster 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Wanneer jy die dokument druk, kies "Actual size" onder die "Paper Sizing & Handling"-opsies. 

©2015, Brombacher and Associates. Alle regte voorbehou. 
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 Bronnelys 

GeoGenius-Konstruksiestel 
GeoGenius-Visualiseringstel 
Geoborde en rekkies 
Houtkubusse, 15 mm, 20 mm en 25 mm 
Sponskubusse of aaneengeskakelde kubusse 
Lyn/tou 
30 cm-liniaal afgemerk in mm en cm 
Meterstok 
Weegskaal en stel gewigte (kg en gram) 
Meetwiel 
Transparante met vierkante roosters van 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm en 2 cm 
Strooitjies 
10c-muntstukke 
Teller (vir speletjies) 
Spykers, ongeveer 1 kg 
Botteldoppies, ongeveer 1 kg 
Droë, rou rys, ongeveer 1 kg 
Droë, rou boontjies, ongeveer 1 kg 
Karton 
Skêr 
Gom 
Kleeflint 
Skuifspelde 
Wondergom 
Kleurpenne en potlode 
Permanente merkpen 
Plastieksakkie wat dig toemaak 
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