Laerskool Generaal Nicolaas Smit
Graad RR Huiswerk – Week 6
Wiskunde:


Ruimte en vorm: die konsep wat die week geleer word handel oor die driehoek en die konstantheid
daarvan. Dit beteken maak nie saak hoe die driehoek lyk nie, dit bly steeds ‘n driehoek. Vir leerders om
dit te verstaan is dit eers nodig om weer die driehoek te hersien. Onthou ‘n driehoek het drie hoeke en
drie kante/sye. Gebruik nou ‘n tou of teken ‘n driehoek op die grond. Die leerder moet dan op die lyne
van die driehoek loop. Terwyl hy/sy loop moet hy/sy noem dat hulle op 1 sy loop, 2 sye en dan 3 sye.
Hulle mag ook gebruik maak van die term hoeke. Hier volg ‘n voorbeeld:
1

Begin loop waarnommer 1 in die
hoek is. Loop dannanommer
2endan 3. Hierdiekan ‘n
paarkeerherhaal word.

3

2

Maak nou gebruik van verskillende grootte sirkels en driehoeke. Mamma of Pappa kan dit teken en
uitknip as daar nie voorwerpe beskikbaar is nie. Gooi dit dan in ‘n sakkie. Die leerder plaas dan sy hand in
die sak en moet dan die driehoek identifiseer en benoem tussen die ander driehoeke en sirkels.



Identifiseer verskillende objekte in die huis en buite in die natuur wat in die vorm van ‘n drie hoek is.
Datahantering: Sortering: sorteer ‘n verskeidenheid objekte volgens kleur en vorm. Maak gebruik van
koeldrank proppies, knope of blokkies. Onthou om te gebruik wat beskikbaar is. Hier is voorbeelde van
wat gedoen kan word:

Taal:
● Luister en Praat – Oefen liedjies en gedigte wat aangeheg is. Sien liedjies en rympies aangeheg.
● Neem deel aan besprekings en vra vrae. Gebruik die tema sig. Gesels oor die tema en gee dan aan die
leerder ‘n kans om daaroor te praat of om vrae te vra. Praat oor die verskillende goed wat hy/sy
rondom hom/haar sien. Gesels ook oor die verskil tussen lig en donker. Wanneer ons die lig aanskakel is
dit lig of wanneer die son buite skyn dan is dit ook lig. Wanneer ons die lig afskakel is dit donker en
wanneer die son sak in die aand is dit dan ook donker. Maak nou jou oë toe. Wat sien jy? Maak jou oë
oop. Wat sien jy? Wys prentjies uit ‘n tydskrif en laat die leerder vertelwat hy/sy sien.

Elke dag aktiwiteite:
● Tel vooruit tot by 7. Gebruik vingers soos wat getel word. Tel een, wys 1. Voorwerpe kan ook gebruik
word. Leerder moet leer om syfers uit te ken tot by 7. Leerder moet kan aandui hoeveel kolle gaan
gepaard met die getal wat hulle uitken – 7 kolle gaan gepaard met die getalnaam sewe en 7 kolle)
● Tel agteruit, hou 7 vingers in die lug en tel agteruit. Verwyder vingers soos daar getel word. Voorwerpe
kan ook gebruik word.
● Leerder moet oefen om basiese vorms te kan erken, uitwys en teken: sirkel, vierkant, reghoek,
driehoek, hart , diamand en ovaal.
● Leerder moet oefen om die volgende kleure te kan erken en uitwys: rooi, blou, geel, groen, oranje, pers,
swart, wit en bruin.
● Leerder moet oefen om hul eie naam en van te kan skryf en uitken..
● Lees die volgende pyltjies se rigting:

Groot motoriese oefeninge:
● Probeer om ‘n bal of boontjie sak in ‘n mandjie of boks te gooi. Doen hierdie op verskillende afstande.
● Lyn loop. Trek lynne in die sand of op die vloer. Teken reguit lyne, lyne wat op en af gaan asook lyn wat
‘n boog maak.
● Terwyl die leerder op die lyn loop moet hy/sy ook kan balanseer en hak-toon loop.

Klein-motoriese oefeninge:



Die leerder kan met klei (indien moontlik om te maak) die driehoek vorm bou.
Maak gebruik van ‘n handklitser en papier wat in balletjies gerol is. Druk nou die balletjies in die
handklitser totdat daar nie meer spasie is nie. Voorbeeld:

Indiendaarnietoegang tot ‘n drukker is
nie, voelvry om die aktiwiteitoorteteken
op ‘n skoonpapier of ‘n
maklikerweergawedaarvanteteken.*

Driehoek aktiwiteit 1
Kyk na die driehoeke op die bladsy. Gebruik ‘n potlood of kryt om dit na te trek.

Beantwoord die volgende vraag:
Hoeveel driehoeke kan jy tel?

Driehoek aktiwiteit 2
Volg die volgende instruksies:
Trek die sirkels na en kleur dit geel in.
Trek die driehoeke na en kleur dit oranje in.

Beantwoord die volgende vrae: die leerder kan sommer aan Mamma of Pappa die antwoord sê
Hoeveel driehoeke kan jy sien?
Hoeveel vierkante kan jy sien?
Hoeveel sirkels kan jy sien?

Driehoek aktiwiteit 2
Vind al die driehoeke.
Trek al die driehoeke na.
Kleur die driehoeke in.
Nou kan jy al die driehoeke tel. Hoeveel sien jy?

Sortering aktiwiteit 1

Indien moontlik, kleur nou al die prentjies in.
Identifiseer watter vorm elke objek is, aan die onderkant van die bladsy.
Knip dit nou uit en plak dit in die regte vorm blok.
Onthou: dit kan ook geteken word deur Mamma of Pappa. Doen wat die maklikste gaan wees en gebruik wat
tot jou beskikking is.

Sortering aktiwiteit 2

Kyk na die prentjies aan die onderkant van die bladsy. Besluit nou of die prentjie of aktiwiteit binne die huis of
buite die huis moet wees. Knip dit dan uit en plak dit dan in die regte blok.

Rympie

Tel tot tien
Een, twee swem in die see,
Drie,vier dis pure plesier!
Vyf, ses gaan leer jou les,
Sewe, ag dis ‘n nuwe dag.
Nege, tien ek kan jou sien!

Liedjie

Handjies klap
Handjies klap,
Koekies bak,
Bring die meel,
Nie te veel.
Klits die eiers gou-gou.
Lekker eet ons netnou!
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Kleur die vorms in volgens die gekleure soos bo die prentjie.

Die prentjie kan oor geteken word op ŉ skoon papier

