Laerskool Generaal Nicolaas Smit
Grade RR Huiswerk – Week 3
Wiskunde:





Baie en min. Gebruik jou hande. Byvoorbeeld, klap 2 klapep aan die een kant (die leerder
moet saam met jou tel terwyl jy klap) en 3 klappe aan die ander kant (die leerder begin weer
deur te tel van 1), vra dan vir die leerder watter aantal klappe baie was en watter getal was
minder.
Patrone: Vra die leerder wat is patrone. (Iets wat herhaal).
Kopie - Ouer skryf 'n patroon met enige vorms (gebruik slegs twee vorms) op 'n papier of
bou / pak met iets wat die leerder kan aanraak en voel soos klippe of soetgoed, dan moet
die leerder kopieer wat u gedoen het (met ander woorde die leerder moet presies doen soos
jy gedoen het)








Bou / pak. Pak patrone met soetgoed sit bv. 1 lekker, dan 2 lekkers en 1 lekker, dan 2
lekkers, dan 1 lekker, dan 2 lekkers.
verleng - u begin (doen die eerste twee) van die patroon en die leerder moet voortgaan met
u patroon en klaar wees.
o Skryf - Bv. 1 2 (leerder moet voortgaan) Of 3 4 (leerder moet voortgaan)

o Bou / pak - Sit 1 soetgoed en 2 soetgoed (dan moet die leerder voortgaan)
Van sit 3 klippe en 4 klippe (dan gaan die leerder voort)
Skep 'n eie getalpatroon - die leerder maak nou hul eie patroon soos voorheen, maar
met ander getalle (slegs twee getalle)
Prentpatrone: Teken slegs eenvoudige prentjies op papier (ongeveer 10) van
dieselfde prentjies, bv. bome, wolke, seun, sambreel, motor, ys (gebruik slegs 2
soorte, bv. boom en sambreel.) Sny dit van mekaar los.
o Kopieër - Pak u patroon, boomparaplu, boomparaplu, boomparaplu,
boomparaplu, en kopieer die leerder u patroon
o verleng - begin die patroon, bv. motor seun, dan moet die leerder voortgaan
en die patroon voltooi
o



Skep eie - Gee aan die leerder 2 soorte prentjies (nie dieselfde as die vorige nie), bv.
wolke en ys laat die leerder dan sy eie patroon skep.
Praat oor die dinge wat gedurende die nag gebeur en dinge wat gedurende die dag gebeur.
Sit in volgorde die gebeure wat gedurende die dag plaasvind



Praat oor gereelde gebeure uit hul (leerders) se eie lewens.

Taal:






Luister en praat - vertel die verhale van ander kinders in eie woorde (Werkkaart B)
Sing liedjies, rympies en voer aksies met die klas of op u eie uit
Opkomende skryfwerk: ontwikkel groot spierbeheer, werk in pare of alleen om letters met
hul liggame te vorm. (Werkkaart A)
Opkomende lees: gee voor om met ‘n leestem te lees en dit aan te neem
Herken eie naam en name van vyf ander name.

Daaglikse aktiwiteite:







Tel vorentoe op hande, wys op vingers soos hulle tel, bv. Sê een en wys een vinger na bo, sê
twee en wys twee vingers (ander voorwerpe kan gebruik word). Skryf nommer 1 tot 5 met
die name en die hoeveelheid kolletjies by elke nommer, asook prente, bv. Nommer 1, noem
een, een kolletjie en een roomys. (Die leerder moet dit alles tot nommer 5 kan herken)
Tel agteruit, hou vyf vingers op en dan vier en dan drie en dan twee en een (terwyl u een
wegneem, moet die leerder 5, 4, 3, 2, 1 agteruit tel). Gebruik die voorwerpe soos hierbo
genoem.
Die leerder moet die volgende vorms kan noem, teken en herken: sirkel, vierkant, driehoek,
diamant, reghoek, ovaal
Die leerder moet die volgende kleure kan noem en herken: rooi, blou, geel, groen, oranje,
pers, swart, bruin en wit.

Groot motoriese vaardighede:




Balanseer op 'n lyn (jy kan 'n string wol op die vloer plak, gebruik sellotape om 'n lyn te
maak, trek 'n streep met kryt, gebruik 'n tou om 'n lyn op die vloer te maak).
Hardloop in verskillende rigtings, op bevel, gebruik alle beskikbare ruimte. Gebruik opdragte
soos: sit, stop, laat val en rol, spring.
Verskillende formatasies: sirkel-hardloop in die rondte.

Fynmotoriese vaardighede:




Knip en plak: sny prente uit 'n koerant of tydskrif en plak dit op 'n bladsy.
Skeur: gee aan elke leerder 'n stuk papier / koerant om klein stukke in te skeur en in
die vorm van 'n vierkant te plak.
As u klei kan maak of klei kan koop, kan die leerders dit rol, draai en in verskillende
vorms vorm. Sien aangehegte resep.

Lewensvaardighede:



Skeppende kunste: kunsvaardighede en tegnieke: sny, plak en skep.
Gebruik speeldeeg om vrylik te modelleer: vorm, draai, rol

Kyk na die patroon in elke ry. Sirkel die foto wat die patroon laat aan gaan. Kleur die foto’s
in

KUNS
Materiaal vir sonkuns vir kinders
• Klein, geel papierplaat (jy kan ook 'n wit bord gebruik en geel verf!)
• Enkelgatstoot (ons het 'n 1/8-gaatjie-stoot gebruik.)
• Geel pypskoonmakers
• Geel strooitjies
• skêr
• Geel sneespapiervierkante
• Vloeibare gom
• Opsioneel: Paillette of juwele

Aanwysings vir die maak van son kuns
1. Begin deur klein gaatjies aan die buitekant van u papierplaat te stamp. 2. Sny u
geel pypskoonmakers in die helfte sodat dit ongeveer 6 duim lank is. Plak een
pypskoonmaker deur elke gat en maak die einde vas deur dit styf te draai.
Aanwysings vir die maak van Sun Craft for Kids
1. Begin deur klein gaatjies aan die buitekant van u papierplaat te stamp. 2. Sny u
geel pypskoonmakers in die helfte sodat dit ongeveer 6 duim lank is. Plak een
pypskoonmaker deur elke gat en maak die
einde vas deur dit styf te draai.

3. Sny jou geel strooitjies in klein stukkies.
(Ons lengte was ongeveer 'n duim lank.) Ons
het beide geel plastiekstrooitjies sowel as
geel gestreepte papiertjies gebruik

4. Eerstens maak jy die sonstrale! Skuif die strooitjies op elke pypskoonmaker.
5. As u klaar is met die bou van die
sonstrale, is dit tyd om die sentrum te
versier. Ons het geel sneespapiervierkante in balletjies opgekikker en in
die middel van ons bord vasgeplak.

6. Ons het ook 'n paar geel juwele bygevoeg!

Wenke
1. Maak voorsiening vir insette en besluitneming
deur die kind, net soos met enige handwerk- of
kunsprojek vir kinders.

1. Maak voorsiening vir insette en besluitneming deur die kind, net soos met enige
handwerk- of kunsprojek vir kinders.
2. As u kind gereed is vir wiskundige leer en daarvoor ontvanklik is, kan u die
strooitjies en pypskoonmakers gebruik om allerlei wiskundevaardighede te oefen.
• Tel hoeveel strooitjies op 'n pypskoonmaker pas.
• Skep 'n patroon met u strooitjies op die pypskoonmaker.
• Voorspel hoeveel strooi stukke op u pypskoonmaker sal pas en probeer dit. Was u
skatting hoër, laer of gelyk aan die werklike bedrag.
3. As u nie strooitjies het nie, gebruik eerder 'n buisie-vormige pasta! Dit is hoe ons
ons eie pasta geverf het en dit in 'n soortgelyke handwerk gebruik het

