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OMTRENT DIE NUMBERSENSE AANVULLENDE ONDERWYSERSGIDS VIR DIE
GRONDSLAGFASE
Die NumberSense Wiskundeprogram bestaan uit die NumberSense Werkboeke, die NumberSense
Aanvullende Reeks en ’n verskeidenheid hulpmiddels om die doeltreffende leer van wiskunde van Graad
R tot Graad 7 te ondersteun. Die NumberSense Werkboeke dek die Getal- en Patroon- komponent van
die kurrikulum, terwyl die NumberSense Aanvullende Reeks Meting, Ruimte en Vorm (Meetkunde) en
Datahantering behandel.
Daar is twee NumberSense Werkboeke vir Graad R. In Graad R word daar van onderwysers verwag om
die aktiwiteite in die werkboeke met die kinders te bemiddel. Daar is altesaam 12 werkboeke vir Graad
1 tot Graad 3, met vier werkboeke vir elke graad. Dit vereis dat daar elke dag ’n bladsy gedoen word ten
einde elke kwartaal ’n werkboek te kan afhandel. In die Grondslagfase word die werkboeke gebruik om
die daaglikse matwerksessies vas te lê.
Daar is ook 12 werkboeke vir Graad 4 tot Graad 7, met drie tot vier werkboeke per jaar. Kinders doen
bladsye in die werkboeke ter voorbereiding van die fokusgroepsessies met die onderwyser.
Die NumberSense Aanvullende Onderwysersgidse vir Graad R tot 3 beskryf klaskamergebaseerde
aktiwiteite om Meting, Ruimte en Vorm (Meetkunde) en Datahantering te ontwikkel. Die aktiwiteite in
die NumberSense Aanvullende Onderwysersgidse vir Graad R tot 3 berus op die veronderstelling dat
onderwysers ook die NumberSense Aktiwiteitskaarte en die meegaande verskeidenheid hulpmiddels
het.
In Graad 4 tot 7 verskaf die NumberSense Aanvullende Werkboeke leermateriaal vir die kinders,
terwyl die Onderwysersgidse vir die Graad 4 tot 7 NumberSense Aanvullende Werkboeke
bladsy-vir-bladsy-ondersteuning (met inbegrip van antwoorde) aan onderwysers bied.
Die Grondslagfase NumberSense Aanvullende Onderwysersgids
Die NumberSense Aanvullende Onderwysersgids vir die Grondslagfase is ontwerp om onderwysers te
ondersteun om leergeleenthede te skep sodat kinders meetkundige en ruimtelike redenasie,
meetvaardighede en die vermoë om data krities te ontleed kan ontwikkel.
Die Onderwysersgids aanvaar dat onderwysers ’n aantal hulpmiddels beskikbaar het, spesifiek die
aktiwiteitskaarte wat individueel of as ’n stel in die NumberSense Aanvullende Aktiwiteitstel verkrygbaar
is.
Hierdie Onderwysersgids is ’n eerste weergawe wat voortdurend bygewerk sal word, en onderwysers
word aangemoedig om die NumberSense website (www.NumberSense.co.za) gereeld te besoek om te
verseker dat hulle die jongste weergawe het. Terwyl die Onderwysersgids steeds ontwikkel word, kan
onderwysers die verskillende weergawes kosteloos by www.NumberSense.co.za aflaai.
Kinders kan die meeste van die aktiwiteite wat in hierdie Onderwysersgids beskryf word, onafhanklik van
die onderwyser hanteer. Die rol van die onderwyser is om oor elke aktiwiteit met die kinders te besin ten
einde te verseker dat leer plaasvind.
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VOORGESTELDE TEMPO VAN AKTIWITEITE IN GRAAD 2:
Benaderde
tyd (min.)

Aktiwiteit
KWARTAAL 1

30

Tangram-legkaart-aktiwiteitskaarte 5 tot 8

20

Mosaïek-legkaart-aktiwiteitskaarte 5 tot 8

200

Eienskapblok-aktiwiteitskaarte 1 tot 29

50

Geobord-aktiwiteitskaarte 7 tot 9

60

GeoGenius-konstruksiestel-aktiwiteitskaarte 1 en 2

160

Tyd-aktiwiteite 1 tot 5 (Orden daaglikse roetine, Orden volgens oggend, middag en
aand, Duur, Pas tyd op analooghorlosies, digitale horlosies en geskrewe tyd by mekaar,
Sê hoe laat dit is)

75

Drie lengte-aktiwiteite

75

Drie massa-aktiwiteite

75

Drie kapasiteit-aktiwiteite

75

Drie sorteer-aktiwiteite

50

Twee meningsopname-aktiwiteite

25

Een deurlopende dataversameling-aktiwiteit
KWARTAAL 2

40

Mosaïek-legkaart-aktiwiteitskaarte 9 tot 13

110

Eienskapblok-aktiwiteitskaarte 30 tot 40

50

Geskakelde kubus-aktiwiteitskaarte 2 en 5 tot 8

60

GeoGenius-konstruksiestel-aktiwiteitskaarte 3 en 4

75

GeoGenius-visualiseringstel, Beginner_1, Kaartstel 1 tot 6

160

Tyd-aktiwiteite 1 tot 5 (Orden daaglikse roetine, Orden volgens oggend, middag en
aand, Duur, Pas tyd op analooghorlosies, digitale horlosies en geskrewe tyd by mekaar,
Sê hoe laat dit is)

75

Drie lengte-aktiwiteite

75

Drie massa-aktiwiteite

75

Drie kapasiteit-aktiwiteite

100

Vier meningsopname-aktiwiteite

50

Twee deurlopende dataversameling-aktiwiteite
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Benaderde
tyd (min.)

Aktiwiteit
KWARTAAL 3

50

Tangram-legkaart-aktiwiteitskaarte 9 tot 13

50

Geobord-aktiwiteitskaarte 10 tot 12

90

GeoGenius-konstruksiestel-aktiwiteitskaarte 5 tot 7

100

GeoGenius-visualiseringstel, Beginner_2, Kaartstel 1 tot 6

30

Geskakelde kubus-aktiwiteitskaarte 9 tot 12

160

Tyd-aktiwiteite 1 tot 5 (Orden daaglikse roetine, Orden volgens oggend, middag en
aand, Duur, Pas tyd op analooghorlosies, digitale horlosies en geskrewe tyd by mekaar,
Sê hoe laat dit is)

75

Drie lengte-aktiwiteite

75

Drie massa-aktiwiteite

75

Drie kapasiteit-aktiwiteite

75

Drie sorteer-aktiwiteite

50

Twee meningsopname-aktiwiteite

25

Een deurlopende dataversameling-aktiwiteit
KWARTAAL 4

150

Geobord-aktiwiteitskaarte 13 tot 18

90

GeoGenius-konstruksiestel-aktiwiteitskaarte 8 tot 10

150

GeoGenius-visualiseringstel, Nuweling_1, Kaartstel 1 tot 6

160

Tyd-aktiwiteite 1 tot 5 (Orden daaglikse roetine, Orden volgens oggend, middag en
aand, Duur, Pas tyd op analooghorlosies, digitale horlosies en geskrewe tyd by mekaar,
Sê hoe laat dit is)

75

Drie lengte-aktiwiteite

75

Drie massa-aktiwiteite

75

Drie kapasiteit-aktiwiteite

100

Vier meningsopname-aktiwiteite

50

Twee deurlopende dataversameling-aktiwiteite
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Ruimte en Vorm (Meetkunde)
INLEIDING
“Meetkunde begin met speel.” (Van Hiele, 1999)
Die aktiwiteite wat in hierdie afdeling van die onderwysersgids beskryf word, word deur die
navorsing van Pierre van Hiele onderlê. Volgens Van Hiele (1986) is daar vyf vlakke van meetkundige
denke. Hierdie vlakke volg op mekaar en is hiërargies. Dit sluit visualisering, beskrywing, abstraksie,
deduksie en stiptheid in (hoewel dit onwaarskynlik is dat kinders in die laer grade verby die beskrywende
vlak sal vorder). Om op enige gegewe vlak te funksioneer, is dit noodsaaklik dat kinders selfvertroue op
die voorafgaande vlak moes ontwikkel het. Progressie van een vlak na die volgende is grootliks gebaseer
op onderrig en ervaring eerder as op ouderdom of fisieke ontwikkeling.
’n Kind wat op die visuele vlak van meetkundige denke is, identifiseer figure en vorms na aanleiding van
hoe dit lyk. As ’n kind gevra word waarom ’n vierkant ’n vierkant is, sal die antwoord heel moontlik wees
dat dit ’n vierkant is omdat dit soos ’n vierkant lyk. As die vierkant egter skuins is sodat die sye lyk of dit
teen ’n hoek van 45˚ oorleun, sal die kind moontlik nie die vorm as ’n vierkant herken nie, en dit
byvoorbeeld ’n diamant noem.
Kinders op die beskrywende vlak van meetkundige denke herken die eienskappe van vorms. Op hierdie
vlak van ontwikkeling kan hulle ’n vorm as ’n vierkant identifiseer omdat die vorm vier sye het wat
dieselfde lengte is of omdat die hoeke regte hoeke is. Op dié vlak word die eienskappe egter nog nie
logies georden of met mekaar in verband gebring nie. Kinders op hierdie ontwikkelingsvlak kan ’n vorm
as ’n gelyksydige driehoek identifiseer omdat die vorm drie sye het wat ewe lank is of omdat dit drie
hoeke het wat ewe groot is. Hulle herken egter nie ’n verwantskap tussen die eienskappe nie en kan nie
’n verwantskap tussen die gelyke hoeke en die gelyke sye van die gelyksydige driehoek raaksien nie.
Herkenning van die verwantskap tussen die verskillende eienskappe van vorms gebeur tydens die
deduktiewe vlak van meetkundige denke. Kinders op hierdie vlak van ontwikkeling is in staat om
onbekende eienskappe van ’n vorm uit die vorm se bekende eienskappe af te lei.
Onderwysers wat die laer grade onderrig, werk tipies met kinders wat op die visuele vlak van
meetkundige denke is. Die onderwyser se rol is om leersituasies te skep wat die kinders selfvertroue gee
om van die visuele vlak na die beskrywende vlak van meetkundige denke te vorder. Sulke leersituasies
kan selfs tot die informele deduktiewe vlak lei.
Van Hiele beskryf vyf soorte aktiwiteite wat die oorgang van een vlak na die volgende bevorder. Hierdie
aktiwiteite is:
1. Vrye speel (ondersoekfase): Kinders word materiaal gegee wat hulle aanmoedig om te
ondersoek en bewus van sekere strukture te raak.
2. Gefokusde speel (direkte oriëntasie): Take word op so ’n manier aangebied dat die
kenmerkende strukture van die voorwerpe geleidelik vir kinders duidelik word.
3. Eksplisering: Die onderwyser stel terminologie bekend.
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4. Meer gefokusde speel (vrye oriëntasie): Die onderwyser bied take aan wat op verskillende
maniere gedoen kan word en wat kinders help om ’n bewustheid te ontwikkel van wat hulle
alreeds opgelet het.
5. Integrasie (selde ingesluit by meetkundige aktiwiteite in die vroeë jare): Kinders word
geleentheid gegee om te sintetiseer of saam te vat wat hulle geleer het. (Van Hiele, 1999)
In die lig van die aktiwiteite wat deur Van Hiele beskryf word, is die ontwikkeling van meetkundige denke
in die laer grade afhanklik van speel en van speel met hulpmiddels. Baie hulpmiddels kan gemaak word
(soos tangram-legkaarte) of versamel word (soos kraletjies om op ’n toutjie te ryg); party hulpmiddels
moet egter gekoop word.
Hierdie afdeling van die onderwysersgids werk vanuit die veronderstelling dat die onderwyser ’n
verskeidenheid meetkundige hulpmiddels in die klaskamer het. Deur die kinders aan te moedig om
hierdie hulpmiddels in verskeie noukeurig gestruktureerde leersituasies te gebruik, ondersteun
onderwysers die kinders se groeiende bewustheid van die meetkundige en ander eienskappe van vorms
en voorwerpe.
Ter afsluiting, die rol van die onderwyser in die ontwikkeling van kinders se meetkundige denke is soos
volg:
• Organiseer die leersituasies (aktiwiteite) wat in hierdie gids beskryf word ten einde die kinders se
aandag op die meetkundige eienskappe van vorms en voorwerpe te vestig.
• Stel terminologie bekend.
• Betrek die kinders by besinnende besprekings oor die aktiwiteite terwyl verduidelikings wat
gepaste meetkundige terme insluit, aangemoedig word.
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HULPMIDDELS
Hulpmiddel

Getal nodig

Beskikbaar van

Mosaïek-legkaart

1 vir elke paar kinders

Brombacher & Associates

Mosaïek-legkaartaktiwiteitskaarte
Tangram-legkaart, 10 cm by
10 cm
Tangram-legkaartaktiwiteitskaarte
Geobord met 5-by-5-vierkantspykerrooster-rangskikking
Geobord-aktiwiteitskaarte

1 stel vir elke vier kinders

Brombacher & Associates

1 vir elke paar kinders

Brombacher & Associates

1 stel vir elke vier kinders

Brombacher & Associates

1 stel vir elke vier kinders

Brombacher & Associates

Eienskapblokke

1 stel vir elke vier kinders

Brombacher & Associates

Eienskapblok-aktiwiteitskaarte

1 stel vir elke vier kinders

Brombacher & Associates

GeoGenius-visualiseringstel

Minimum van 1 stel vir elke 12
kinders
Minimum van 1 stel vir elke 12
kinders
1 super stel vir elke 12 kinders

Brombacher & Associates

1 stel vir elke 12 kinders

Brombacher & Associates

1 stel van 40 blokke vir elke vyf
kinders
1 stel vir elke 12 kinders

Brombacher & Associates

GeoGenius-visualiseringstel,
addisionele stel kaarte_2
GeoGenius-konstruksiestel
GeoGenius-konstruksiestelaktiwiteitskaarte
Geskakelde kubusse
Geskakelde kubusaktiwiteitskaarte
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TANGRAM-LEGKAART-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om 2D-vorms te herken, te identifiseer en te beskryf (die fokus is op
driehoeke en reghoeke)

•

’n groter bewustheid van die eienskappe van en verwantskappe tussen die kante en hoeke
van 2D-vorms.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

tangram-legkaarte (vir hierdie aktiwiteitskaarte moet die tangram-legkaart 10 cm by 10 cm
groot wees)

•

tangram-aktiwiteitskaarte 5 tot 13.

Die onderwyser se rol:
Gee vir die kinders ’n tangram-legkaart-aktiwiteitskaart en ’n tangram-legkaart. Sê hulle moet
die instruksies op die kaart uitvoer. Die kinders kan onafhanklik van die onderwyser aan hierdie
kaarte werk en kan op hulle eie of in pare werk. Hulle moet niks wegpak totdat die onderwyser
gesien het dat hulle die aktiwiteit suksesvol voltooi het of hulle resultate gepas aangeteken het
nie.
Wanneer moontlik, moet die onderwyser die geleentheid gebruik om waar te neem hoe die
kinders die stukke gebruik en ook informeel assesseer hoe hulle oor die vorms dink en praat.
Bespreek die aktiwiteit met die kinders nadat hulle dit voltooi het. Werklike leer vind plaas
tydens die besinnende bespreking wat die onderwyser fasiliteer.
In Aktiwiteitskaarte 5 en 6 pas die kinders nie die stukke op die vorms nie, maar bou dieselfde
vorm langs die beeld.
In Aktiwiteitskaarte 7 tot 10 en 12 kan die kinders die tangram-legkaartstukke op die
aktiwiteitskaart pas, maar net die buitelyn van die vorm wat bedek moet word, is sigbaar. Die
kinders moet besluit watter stukke om te gebruik om die vorm te voltooi.
In Aktiwiteitskaarte 11 en 13 sit die kinders die tangramstukke saam sodat dit soos die buitelyn
van die vorms op die aktiwiteitskaart lyk. Die vorms is egter nie dieselfde grootte as die stukke nie.
Vestig die kinders se aandag op die kante en hoekpunte van die vorms deur te vra:
•

Hoeveel kante het hierdie vorm?
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•
•
•

Hoeveel hoeke het hierdie vorm?
Wat is dieselfde in hierdie vorms?
Wat is verskillend in hierdie vorms?

Wat om van die kinders te verwag:
Die hooffokus van hierdie aktiwiteite is dat die kinders speel en sodoende geleidelik begin om
party van die eienskappe van veelhoeke te herken.
Hulle kan begin oplet dat party stukke met enige kant bo sal pas, terwyl ander stukke (die
parallelogram) net met een spesifieke kant bo sal pas. Hulle sal ook daarop begin fokus om kante
wat ewe lank is en hoeke wat ewe groot is, by mekaar te pas.
Die kinders behoort die terme “driehoek” en “reghoek” te ken en die vorms te kan herken. Hulle
kan dalk verduidelik dat hulle weet ’n driehoek is ’n driehoek omdat dit drie kante of drie hoeke
het, terwyl die ander vorms almal vier kante het. Die reghoek is egter verskillend van die ander
vorms met vier kante omdat dit vierkantige hoeke (regte hoeke) het.
Die kinders kan ooreenkomste en verskille tussen die reghoeke en die ander vorms begin
raaksien. Hulle kan die reghoek as verskillend van die vorm met vyf sye (vyfhoek) beskryf omdat
dit net vier kante het, en sien dat dit verskillend van die parallelogram is omdat die hoeke
vierkantig is (d.w.s. regte hoeke). Hulle hoef nog nie die term “parallelogram” te ken nie en kan
net na “die ander vorm met vier sye” verwys.
Die kinders behoort op te let dat die reghoek, trapesium en parallelogram vier kante en vier
hoeke het, dat die reghoek vierkantige hoeke (regte hoeke) het en dat die trapesium en
parallelogram hoeke het wat skerp en stomp is.
Aktiwiteitskaart 7-oplossings:

Aktiwiteitskaart 8-oplossings:
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Aktiwiteitskaart 9-oplossings:

Aktiwiteitskaart 10-oplossings:

En:

Aktiwiteitskaart 11-oplossings:
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Aktiwiteitskaart 11-oplossings (vervolg):

Aktiwiteitskaart 12-oplossing:

Aktiwiteitskaart 13-oplossing:
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MOSAÏEK-LEGKAART-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om 2D-vorms te herken, te identifiseer en te beskryf (die fokus is op
driehoeke en reghoeke)

•

’n groter bewustheid van die eienskappe van en verwantskappe tussen die kante en hoeke
van 2D-vorms.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

mosaïek-legkaarte

•

mosaïek-legkaart-aktiwiteitskaarte 5 tot 13.

Die onderwyser se rol:
Gee vir die kinders ’n mosaïek-legkaart-aktiwiteitskaart en ’n mosaïek-legkaart. Sê hulle moet die
instruksies op die kaart uitvoer. Die kinders kan onafhanklik van die onderwyser aan hierdie
kaarte werk en kan op hulle eie of in pare werk. Hulle moet niks wegpak totdat die onderwyser
gesien het dat hulle die aktiwiteit suksesvol voltooi het of hulle resultate gepas aangeteken het
nie.
Wanneer moontlik, moet die onderwyser die geleentheid gebruik om waar te neem hoe die
kinders die stukke gebruik en dan informeel assesseer hoe hulle oor die vorms dink en praat.
Bespreek die aktiwiteit met die kinders nadat hulle dit voltooi het. Werklike leer vind plaas
tydens die besinnende bespreking wat die onderwyser fasiliteer.
In Aktiwiteitskaarte 5 en 6 pas die kinders nie die stukke op die vorms nie, maar bou dieselfde
vorm langs die beeld.
In Aktiwiteitskaarte 7 tot 9 en 11 tot 12 pas die kinders die mosaïek-legkaartstukke op die
aktiwiteitskaart, maar net die buitelyn van die vorm wat bedek moet word, is sigbaar.
In Aktiwiteitskaart 10 fokus die kinders daarop om verskillende vorms te maak. Maak seker hulle
verstaan wat met verskillende vorms bedoel word. Byvoorbeeld, al hierdie vorms is dieselfde,
want hulle sal sien dat een vorm op al die ander vorms pas as hulle rondom die buitekant van
die vorm aftrek en dit dan draai of kantel.
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Die kinders moet hulle resultate op ’n stuk papier aanteken deur rondom die buitekant van die
nuwe vorm wat hulle gemaak het, af te trek.
In Aktiwiteitskaart 13 sit die kinders al die mosaïek-stukke bymekaar sodat dit soos die prent op
die aktiwiteitskaart lyk. Die vorms is nie dieselfde grootte as die stukke nie.
Vestig die kinders se aandag op die kante en hoekpunte van die vorms deur te vra:
•
•
•
•

Hoeveel kante het hierdie vorm?
Hoeveel hoeke het hierdie vorm?
Wat is dieselfde in hierdie vorms?
Wat is verskillend in hierdie vorms?

Wat om van die kinders te verwag:
Die hooffokus van hierdie aktiwiteite is dat die kinders speel en sodoende geleidelik begin om
party van die eienskappe van veelhoeke te herken.
Die kinders behoort die terme “reghoek” en “driehoek” te ken en die vorms te kan herken. Hulle
kan verduidelik dat hulle weet ’n driehoek is ’n driehoek omdat dit drie kante of drie hoeke het,
terwyl die ander vorms almal vier kante het. Die reghoek is egter verskillend van die ander vorms
met vier kante omdat dit vierkantige hoeke (regte hoeke) het. Hulle hoef nie die name trapesium
en parallelogram te ken nie.
Die kinders behoort op te let dat die parallelogram vier kante en vier hoeke het, terwyl die ander
vorms vyf kante en vyf hoeke het. Hulle kan die teenoorstaande hoeke van die parallelogram as
stomp of skerp beskryf, maar in die trapesium is die hoeke wat langs mekaar is, stomp of skerp.
Die kinders sal moontlik ook oplet dat vorms konveks (’n inspringende hoek) kan wees en hulle
kan dit as “ingeduik” beskryf.
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Aktiwiteitskaart 7-oplossings:

Aktiwiteitskaart 8-oplossings:

Aktiwiteitskaart 9-oplossings:

Aktiwiteitskaart 10-oplossings:
1. Daar is net een vorm wat gemaak kan word deur stuk 1 en stuk 2 te verbind.
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Aktiwiteitskaart 10-oplossings (vervolg):
2. Daar is twee verskillende vorms wat gemaak kan word deur stuk 1 en stuk 3 te verbind.

3.

4.

5.

Daar is drie verskillende vorms wat gemaak kan word deur stuk 1 en stuk 4 te verbind.

Daar is drie verskillende vorms wat gemaak kan word deur stuk 1 en stuk 5 te verbind.

Daar is vyf verskillende vorms wat gemaak kan word deur stuk 1 en stuk 7 te verbind.

Teachers guide__Grade 2_Afr.indd 11

2018-06-26 01:52:40 PM

12
Aktiwiteitskaart 11-oplossings:

Aktiwiteitskaart 12-oplossings:

Aktiwiteitskaart 13-oplossing:
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GEOBORD-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om 2D-vorms te herken, te identifiseer en te beskryf (die fokus is op
driehoeke, vierkante en reghoeke)

•

’n groter bewustheid van die eienskappe van en verwantskappe tussen die kante en hoeke
van 2D-vorms.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

geoborde (minimum 5-by-5-vierkant-spykerrooster-rangskikking)

•

rekkies van verskillende kleure en groottes

•

geobord-aktiwiteitskaarte 7 tot 18

•

velle vierkant- gestippelde papier (sien die drukmeester agterin die gids).

Die onderwyser se rol:
Gee vir die kinders ’n geobord-aktiwiteitskaart en ’n 5-by-5-geobord met rekkies. As die kinders
groter geoborde het, kan jy hulle die 5-by-5-spykers laat gebruik, anders sal daar te veel
oplossings vir party van die ondersoeke wees. Sê hulle moet die instruksies op die kaart uitvoer.
Die kinders kan onafhanklik van die onderwyser aan hierdie kaarte werk en kan op hulle eie of in
pare werk. Hulle moet niks wegpak totdat die onderwyser gesien het dat hulle die aktiwiteit
suksesvol voltooi het of hulle resultate gepas aangeteken het nie.
Die kinders sal vierkant- gestippelde papier en ’n potlood nodig hê om hulle oplossings aan te
teken. Die aard van die werk op geoborde beteken dat belangrike leer dikwels nie aangeteken
word nie. In hierdie take word daar van die kinders verwag om op vierkant- gestippelde papier
aan te teken wat hulle op die geobord doen sodat die eienskappe van die vorms bespreek kan
word. Daar word voorgestel dat hulle hierdie vierkant- gestippelde papier in hulle wiskundeklaswerkboeke plak.
In Aktiwiteitskaarte 7, 9, 10 en 11 word die kinders se aandag gevestig op dit wat dieselfde en
verskillend is. Om hulle te oortuig dat vorms dieselfde (of verskillend) is, kan dit dalk nodig wees
dat hulle die vorm op aftrekpapier aftrek en die aftrekpapier oor die ander vorm sit. Hierdie
aktiwiteite help die kinders ook om op die lengte van die kante en die grootte van hoeke by die
hoekpunte te fokus.
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In Aktiwiteitskaart 8 fokus die kinders op driehoeke en in Aktiwiteitskaart 12 op vierkante en
reghoeke, en op wat vierkante spesiaal maak wanneer dit met ander reghoeke vergelyk word.
In Aktiwiteitskaarte 14 en 15 begin die kinders op die verwantskap tussen die getal kante en die
getal hoekpunte fokus, sowel as op die lengte van die kante. Moedig die kinders aan om aan
sowel konkawe vorms as konvekse vorms te dink.
In Aktiwiteitskaarte 16, 17 en 18 ondersoek die kinders hoeveel verskillende reghoeke en
driehoeke hulle binne sekere beperkings kan maak. Hulle moet aangemoedig word om
sistematies deur hierdie ondersoeke te werk. Die kinders moet begin met al die moontlike
reghoeke of driehoeke wat ’n basis van een eenheid het, dan twee eenhede, dan drie eenhede,
ens. Slegs dan moet hulle skuins reghoeke en driehoeke oorweeg.

Wat om van die kinders te verwag:
Die kinders behoort op te let dat vorms verskillende spykers kan gebruik, maar nog dieselfde kan
wees.
Hulle moet begin om die eienskappe van driehoeke en reghoeke te herken, byvoorbeeld dat
driehoeke drie kante en drie hoeke het en dat reghoeke (vierkante ingesluit) vier kante en vier
hoeke het. Die kinders kan regte hoeke as “vierkantige” hoeke beskryf. Al is hierdie term nie
wiskundig korrek nie, dra dit die betekenis oor en is aanvaarbaar vir jong kinders. Die onderwyser
moet egter die korrekte woordeskat gebruik.
Die kinders behoort te begin om die verskille en ooreenkomste tussen vierkante en ander
reghoeke en die verskille en ooreenkomste tussen reghoeke en ander vierhoeke raak te sien.
Hulle kan dalk nog nie herken dat ’n vierkant ’n spesiale geval van ’n reghoek is nie. Hulle behoort
nou te besef dat ’n veelhoek altyd dieselfde getal kante as hoekpunte het.
Aktiwiteitskaart 7-oplossings:
3. Harriet en Sabelo se reghoeke is dieselfde. Die een is net omgedraai.
Aktiwiteitskaart 8-oplossings:
A, C, H en I is driehoeke. Hulle het drie kante en drie hoekpunte (hoeke).
Aktiwiteitskaart 9-oplossings:
3. Sabelo en Harriet se driehoeke is dieselfde. Dit is dieselfde grootte en vorm; die een is net gekantel.
Aktiwiteitskaart 10-oplossings:
3. Sabelo en Harriet se driehoeke is dieselfde. Dit is dieselfde grootte en vorm; die een is net gekantel
of omgedraai.
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Aktiwiteitskaart 11-oplossings:
2. ’n Reghoek het vier kante en vier hoeke.
4.

Harriet se reghoek is anders as Sabelo s’n omdat dit dunner is. Die twee korter kante is nie dieselfde
lengte as die korter kante van Sabelo se reghoek nie.

Aktiwiteitskaart 12-oplossings:
2. Al die vorms het vier kante en vier hoekpunte (hoeke). Die kante van elke vorm is gelyk aan die
ander kante in daardie vorm. Almal het “vierkantige” hoeke (regte hoeke).
3.

Die vierkante is verskillende groottes en party is omgedraai.

4.

Hierdie vorms word vierkante genoem.

6.

Hierdie reghoeke het ook vier kante en vier hoekpunte (hoeke) en die hoeke is “vierkantig” (regte
hoeke).

7.

Hierdie reghoeke se kante is nie almal gelyk nie; net die teenoorstaande kante is ewe lank.

8.

Hierdie vorms word reghoeke genoem.

Aktiwiteitskaart 13-oplossings:
2. Sabelo se vorm is ’n reghoek omdat dit vier kante en vier hoeke het. Die teenoorstaande kante is
dieselfde lengte en die hoeke is “vierkantig” (regte hoeke).
5.

Harriet se vorm is nie ’n reghoek nie omdat die hoeke nie “vierkantig” is nie (die hoeke by die
hoekpunte is nie regte hoeke nie).

6.

Sabelo en Harriet se vorms het albei vier kante en vier hoekpunte (hoeke) en die teenoorstaande
kante is dieselfde lengte. Die vorms is verskillende groottes en Sabelo se vorm het “vierkantige”
hoeke (regte hoeke by die hoekpunte), terwyl Harriet se vorm nie “vierkantige” hoeke (regte hoeke
by die hoekpunte) het nie.

Aktiwiteitskaart 14-oplossings:
1. Dit is onmoontlik om ’n vorm met vier hoekpunte en drie kante te maak.
2.

Daar is baie oplossings, waarvan die volgende net ’n paar is:
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Aktiwiteitskaart 14-oplossings (vervolg):
3. Daar is baie oplossings, waarvan die volgende net ’n paar is:

4.

Een oplossing is:

Aktiwiteitskaart 15-oplossings:
1. Dit is onmoontlik om ’n vorm met vyf hoekpunte en ses kante te maak.
2.

Daar is baie oplossings, waarvan die volgende net ’n paar is:

3.

Dit is onmoontlik om ’n driehoek met drie gelyke sye op ’n geobord te maak. Dit beteken nie dat ’n
driehoek met drie gelyke sye nie bestaan nie – dit kan net nie op ’n geobord gemaak word nie.
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Aktiwiteitskaart 15-oplossings (vervolg):
4. Daar is baie oplossings, waarvan die volgende net ’n paar is:

5.

Daar is net een oplossing (wanneer ons tot ’n 5-by-5-spykergeobord beperk is):

Aktiwiteitskaart 16-oplossings:
Vierkante is volledigheidshalwe in hierdie oplossing ingesluit. Kinders op hierdie vlak van ontwikkeling
kan egter nog nie herken dat ’n vierkant ’n spesiale geval van ’n reghoek is nie. Aanvaar die kinders se
oplossings sonder die vierkante.
Daar is 16 verskillende reghoeke (agt as vierkante uitgesluit word):
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Aktiwiteitskaart 16-oplossings (vervolg):

Aktiwiteitskaart 17-oplossings:
Daar is nege moontlike driehoeke met een spyker in die middel op ’n 4-by-4-rooster.

Aktiwiteitskaart 18-oplossings:
Vir een spyker binne-in, was daar nege verskillende driehoeke op ’n 4-by-4-geobord (sien
Aktiwiteitskaart 16 se oplossings). Op ’n 5-by-5-rooster is daar nog sewe verskillende driehoeke; dus
altesaam 16 verskillende driehoeke.
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Aktiwiteitskaart 18-oplossings (vervolg):

Vir twee spykers binne-in, is daar sewe verskillende driehoeke.

Vir drie spykers binne-in, is daar nege verskillende driehoeke.
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Aktiwiteitskaart 18-oplossings (vervolg):
Vir vier spykers binne-in, is daar ses verskillende driehoeke.

Vir vyf spykers binne-in, is daar twee verskillende driehoeke.

Vir ses spykers binne-in, is daar vier verskillende driehoeke.

Daar is geen driehoeke wat meer as ses spykers binne-in het nie.

Teachers guide__Grade 2_Afr.indd 20

2018-06-26 01:52:41 PM

21
EIENSKAPBLOK-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om vorms te herken, te identifiseer en te beskryf

•

’n groter bewustheid van die eienskappe van en verwantskappe tussen die kante en hoeke
van 2D-vorms.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

eienskapblokke (een stel vir elke vier kinders)

•

eienskapblok-aktiwiteitskaarte 1 tot 40 (een stel vir elke vier kinders)

•

wiskunde-klaswerkboeke en potlode om mee aan te teken.

Die onderwyser se rol:
Voordat die kinders die aktiwiteite op die kaarte begin doen, is verskeie sessies vrye speel nodig
waartydens hulle hul eie prente met die blokke kan maak. Laat die kinders aan die stukke vat en
daaraan voel sodat hulle vertroud kan raak met die verskillende vorms, groottes, diktes en kleure.
Gee vir die kinders ’n eienskapblok-aktiwiteitskaart en ’n stel blokke. Sê hulle moet die instruksies
op die kaart uitvoer. Hulle kan onafhanklik van die onderwyser aan hierdie kaarte werk en kan op
hulle eie of in pare werk. Hulle moet niks wegpak totdat die onderwyser gesien het dat hulle die
aktiwiteit suksesvol voltooi het of hulle resultate gepas aangeteken het nie.
Die onderwyser moet waarneem hoe die kinders die blokke gebruik en dan informeel assesseer
hoe hulle oor die vorms dink en praat. Bespreek die aktiwiteit met die kinders nadat hulle dit
voltooi het. Werklike leer vind plaas tydens die besinnende bespreking wat die onderwyser
fasiliteer.
Die kaarte is in vyf stelle verdeel. In Stel 1 (Aktiwiteitskaarte 1 tot 6) kies die kinders blokke van
dieselfde kleur wat verskillende vorms en groottes is en wat by die blokke op die kaart pas. Die
kinders kan dik of dun stukke in hierdie aktiwiteite gebruik, want die fokus is op die ontwikkeling
van hulle vermoë om vorms by mekaar te pas en te sorteer. Hulle kan dan gevra word om die
aktiwiteit met die ander kleure te herhaal.
In Stel 2 (Aktiwiteitskaarte 7 tot 14) maak die kinders die prente deur die klein blokkie op die
kaart te sit om by die vorms te pas. In Aktiwiteitskaarte 7 tot 11 gebruik hulle blokke wat dieselfde
kleur is en in Aktiwiteitskaarte 12 tot 14 gebruik hulle dan verskillende kleure blokke.
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Die kinders kan dik of dun stukke gebruik. Met hierdie kaarte ontwikkel hulle pas- en
sorteervaardighede en begin ondersoek hoe vorms verbind kan word. Vra die kinders om die
aktiwiteit met dieselfde vorms maar ’n ander kleur te herhaal. Laat hulle dan die aktiwiteit
herhaal met die groot blokke wat nie op die kaart pas nie. Dit is moeiliker omdat hulle nie hulle
werk kan toets deur die vorms te pas nie. Nou moet hulle ’n gevoel ontwikkel vir wat “dieselfde”
is, wat ’n evaluering van die eienskappe van die vorm behels.
In Stel 3 (Aktiwiteitskaarte 15 tot 20) gebruik die kinders die blokke om prettige prente te maak.
Die fokus is nog steeds daarop om vorms te pas, te sorteer en te verbind, maar die blokke pas nie
meer op die kaart nie. Die kinders moet die prente langs die beeld bou. Blokke van verskillende
groottes, vorms, kleure en diktes word gekombineer om die prente te maak. Die kinders kan
gevra word om in hulle klaswerkboeke rondom die vorms af te trek om ’n rekord van hulle werk
te maak.
In Stel 4 (Aktiwiteitskaarte 21 tot 24) is die fokus daarop om patrone te maak en uit te brei. Die
kinders moet vorms verbind en sorteer en ook die meetkundige patrone herken. Hulle gebruik
die dik en dun stukke in hierdie aktiwiteite. Die blokke sal nie meer op die kaart pas nie; dus
moet die kinders die patroon met die blokke langs die beeld maak, dit in hulle wiskunde-klaswerkboeke aftrek en die blokke dan gebruik om die patroon verder uit te brei. LET WEL: Die aktiwiteite
op hierdie kaarte sal moontlik langer as die aktiwiteite op die kaarte vroeër in die reeks neem.
In Stel 5 (Aktiwiteitskaarte 25 tot 40) sorteer en pas die kinders blokke van verskillende kleure
en groottes ten einde te sien hoe een vorm gemaak kan word deur ander vorms te verbind. Die
kinders moet sylengte en hoeke in gedagte hou om uit te werk hoe die vorms saam kan pas.
Hulle moet begin raaksien dat ’n groter vorm gemaak kan word deur kleiner vorms te gebruik of
deur vorms van verskillende groottes te gebruik. Dik of dun stukke kan in Aktiwiteitskaarte 25 tot
39 gebruik word, maar in Aktiwiteitskaart 40 moet dikte in gedagte gehou word.
In Graad 2 kan die kinders met die kaarte in Stel 2 begin. Dié wat egter nog nie genoeg ontwikkel
het nie, kan met die kaarte in Stel 1 begin. Wanneer die kinders die kaarte voltooi het, kan hulle
dit nog twee of drie keer doen. Die kinders se vlotheid en selfvertroue sal elke keer wat hulle die
kaarte doen, verbeter omdat hulle belangrike begrippe hersien.

Wat om van die kinders te verwag:
Die eienskapblokke verskaf aan die kinders geleentheid om vorms te ervaar en ooreenkomste en
verskille te ondersoek. Aanvanklik kan dit vir hulle moeilik wees om die blokke te sorteer en te
identifiseer en om tussen al die verskillende vorms en kleure te onderskei. Gedurende vrye speel
moet die kinders die blokke ondersoek en bewus raak van elkeen se vorm, kleur, grootte en dikte.
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Die kinders kan hulle eie prototipes van vorms gebaseer op kleur of grootte maak. Byvoorbeeld,
hulle kan dink dat driehoeke net blou of klein kan wees. Hulle moet dan aan sorteer- en
pasaktiwiteite deelneem sodat hulle kan begin besef dat kleur, dikte en grootte irrelevant vir die
inherente eienskappe van ’n vorm is. Terwyl hulle hierdie aktiwiteite doen, kan die kinders die
verkeerde terme gebruik wanneer hulle oor die vorms praat. Hulle kan byvoorbeeld sê dat al die
vierkante en reghoeke vierkante is. Moenie bekommerd hieroor wees nie, want die kinders se
begrip van die korrekte betekenis van woorde sal mettertyd ontwikkel.
Die kinders sal aanvanklik moontlik sukkel om te ontdek watter kombinasies van hoeke en sye by
mekaar pas wanneer hulle blokke begin verbind om vorms te maak. Verwag dat die kinders toets
en probeer gebruik wanneer hulle die vorms op die aktiwiteitskaarte maak. Om die blokke te
draai en te skuif om te kyk hoe dit pas, is ’n belangrike deel van die leerproses. Wanneer die
kinders vorms verbind en maak, kan jy hulle aanmoedig om ook aan ander maniere te dink om
die vorm op die kaart te maak of om hulle eie vorm met die gegewe stukke te maak.

Aktiwiteitskaart 29-oplossings:
Die blokke kan op die volgende manier gerangskik word om ’n driehoek te maak.

Die blokke kan op die volgende manier gerangskik word om ’n driehoek te maak.

Daar is vier maniere wat die stukke gerangskik kan word om ’n reghoek te maak.
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Aktiwiteitskaart 30-oplossings:

Aktiwiteitskaart 31-oplossings:

Aktiwiteitskaart 32-oplossings:

Aktiwiteitskaart 33-oplossings:
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Aktiwiteitskaart 33-oplossings (vervolg):

Aktiwiteitskaart 34-oplossings:
Vier driehoeke:

Ander vorms:

Kinders kan ook hulle eie onreëlmatige vorms maak.
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Aktiwiteitskaart 35-oplossings:
Die kinders sal dalk hulp nodig hê met Aktiwiteitskaarte 35 tot 40. Baie kinders sal eers aan die einde van
Graad 1 of vroeg in Graad 2 gereed wees om hierdie kaarte te probeer doen.
Die klein en groot blokke kan gebruik word om hierdie vorms te maak:

Aktiwiteitskaart 36-oplossings:
Daar is vier verskillende maniere om die vorm met ses blokke te maak.

Die volgende vorm kan met hierdie blokke gemaak word:

Teachers guide__Grade 2_Afr.indd 26

2018-06-26 01:53:40 PM

27
Aktiwiteitskaart 37-oplossings:
Gebruik al ses klein driehoeke en ’n groot reghoek van enige kleur en dikte om die eerste vorm te maak.

Gebruik al ses klein vierkante en ’n groot seshoek van enige kleur en dikte om die tweede vorm te maak.

Die kleure en dikte van die vorms kan verskil, maar net hierdie kombinasie van sewe vorms en groottes
kan gebruik word om die derde vorm te maak.
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Aktiwiteitskaart 38-oplossings:
Die posisie en rangskikking van die klein en groot blokke kan verander, maar net hierdie kombinasie van
agt blokke kan gebruik word om ’n reghoek te maak:

Die kleure en dikte kan verskil, maar net hierdie kombinasies van agt vorms en groottes kan gebruik
word om die vlieër en trapesium te maak.

Aktiwiteitskaart 39-oplossings:
Die kleure en dikte van die vorms kan verskil, maar net hierdie kombinasie van groottes kan gebruik
word om die vorms te maak.
Negeblokruit:
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Aktiwiteitskaart 39-oplossings (vervolg):
Twaalfblokruit (vervang enige van die groot driehoeke met vier klein driehoeke):

’n Trapesium word gemaak deur een groot driehoek uit die hoek van die ruit te skuif om ’n korter sy te
maak, en dit dan by ’n ander sy te voeg om dit langer te maak.

’n Groot driehoek word by die trapesium gevoeg om ’n driehoek te maak.
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Aktiwiteitskaart 40-oplossings:
Die voltooide vorms is soos volg:
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GEOGENIUS-VISUALISERINGSTEL-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om 3D-voorwerpe te herken, te identifiseer en te beskryf (die fokus is op
vierkantige prismas, reghoekige prismas en driehoekige prismas)

•

die selfvertroue om 3D-voorwerpe uit verskillende posisies te herken en in verhouding tot
mekaar te plaas

•

die selfvertroue om posisionele verwantskappe (alleen en/of as ’n lid van ’n groep) tussen
3D-voorwerpe en hom/haarself en ’n maat te beskryf.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

GeoGenius-visualiseringstel (ten minste een stel vir elke vier kinders)

•

Beginner_1-kaartstelle 1 tot 6. Dit kom saam met die GeoGenius-visualiseringstel

•

Beginner_2-kaartstelle 1 tot 6. Dit kan volgens die instruksies van www.GeoGenius.co.za
gedruk word

•

Nuweling_1-kaartstelle 1 tot 10. Dit kom saam met die GeoGenius-visualiseringstel

•

skoon aansigkaarte. Dit kom saam met die GeoGenius-visualiseringstel. Nog kan van
www.GeoGenius.co.za of van die instruksieboekie in die stel gedruk word.

Die onderwyser se rol:
Verdeel die kinders wat aan hierdie aktiwiteit deelneem, in
groepe van vier. Die banke/tafels moet gerangskik word
sodat al vier kinders na die middel van die tafel kyk.
Algemene instruksies vir die GeoGenius-visualiseringstel
(sien ook die instruksieboekie wat saam met die
stel kom):

Kind A

TAFEL
Kind D

Kind B

Sit die rooster in die middel van die tafel. Vir die stel
Kind C
kaarte wat gebruik word, word elke kind die kaart gegee
wat met sy of haar aansig ooreenstem. Die groeplede werk
saam en kies die gepaste blok(ke) en rangskik/herrangskik dit
op die rooster totdat die rangskikking van die blokke met die aansig op elke aansigkaart
ooreenstem. Elke kind moet net na sy of haar eie kaart kyk terwyl die groep saam werk om die
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taak te voltooi.
Terwyl die kinders nog gewoond daaraan raak om met die stel te werk, kan die onderwyser die
rooster bo-op ’n boks in die middel van die tafel sit sodat die rooster op die kinders se oogvlak is.
Alternatiewelik kan die kinders kniel sodat hulle op oogvlak na die rooster kyk.
Aan die begin kan die kinders dalk sukkel om te aanvaar dat hulle kaarte nie diepte wys nie. Hulle
wil dikwels die blok(ke) nader aan hulle beweeg sodat dit teen die rand van die rooster is aan die
kant waarna hulle kyk. Om die kinders hiermee te help, kan die onderwyser hulle vra hoe die
kaart anders sou lyk as die blok verder terug of verder vorentoe op die rooster sou wees.
Gee die kinders geleentheid om skoon aansigkaarte te voltooi. Sê die groep moet enige een blok
in die GeoGenius-visualiseringstel kies en dit op die visualiseringsrooster sit. Gee vir elke kind
dan ’n skoon aansigkaart. Elke groeplid teken dan hulle aansig (A, B, C of D) van die blok op die
rooster. Hulle benoem hulle aansig A, B, C of D. Wanneer hulle klaar is, verwyder hulle hul blok
van die rooster.
Laat die groepe aansigkaarte uitruil sodat elke groep ’n ander groep se stel kaarte kry. Vra die
groepe om die kaarte wat die ander kinders geteken het, te gebruik om die blok wat daardie
groep gekies het, op die rooster te sit. Die groepe sal moontlik foute raaksien. Indien wel, kan
hulle gevra word om te motiveer waarom hulle dit ’n fout noem. Gee die kaarte terug aan die
oorspronklike groepe om foute te verbeter, indien nodig.
Wanneer elke kind in die groep tevrede is dat die rangskikking met die aansig op sy of haar kaart
ooreenstem, volg ’n besinnende bespreking wat die beantwoording van die spesifieke vrae vir
elke stel kaarte insluit.

Wat om van die kinders te verwag:
Spesifieke vrae vir elke kaart word vir die onderwyser verskaf. Die antwoorde wat van die kinders
verwag word, verskyn in groen na elke vraag.

Vrae vir ’n besinnende bespreking met verwagte antwoorde:
Beginner 1, Stel 4:
•

Lyk die rangskikking dieselfde op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig C is die blok ’n
2-by-3-reghoek en in Aansig B en Aansig D is dit ’n 1-by-3-reghoek.

•

Is die rangskikking in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig A is die blok verder links as in
Aansig C. In Aansig B en Aansig D is dit dieselfde.

•

Is dit moontlik om die rangskikking op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en 		
posisie dieselfde sal wees? Nee, al die afmetings is verskillende lengtes.
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Beginner 1, Stel 5:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig C sien ons ’n driehoek, maar in
Aansig B en D sien ons ’n vierkant. Die driehoeke in Aansig A en C lyk verskillend omdat die driehoek
in Aansig A skuins boontoe lê, terwyl die driehoek in Aansig C skuins ondertoe lê.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig D is die blok ver regs en
in Aansig B en Aansig C is die blok ver links.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Verduidelik jou redenasie. Nee, ons kan die “driehoekigheid” van die blok
wegsteek deur dit op een van sy driehoekige vlakke te sit. As die blok egter tot die roosterlyne beperk
word, dan is die antwoord nee, dit is nie moontlik nie. As die blok nie tot die roosterlyne beperk word
nie en presies in die middel van die rooster gesit word, dan is die antwoord ja, dit is moontlik
wanneer die blok op die vierkantige basis gesit word.

Beginner 1, Stel 6:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig C sien ons ’n driehoek, maar in
Aansig B en D sien ons ’n vierkant. Die driehoeke in Aansig A en Aansig C lyk verskillend omdat die
driehoek in Aansig A skuins ondertoe lê, terwyl die driehoek in Aansig C skuins boontoe lê.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig B is die blok ver links, in Aansig D is
die blok ver regs en in Aansig C is die blok verder regs as in Aansig A.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Verduidelik jou redenasie. Ons kan die “driehoekigheid” van die blok wegsteek
deur dit op een van sy driehoekige vlakke te sit. As die blok egter tot die roosterlyne beperk word,
dan is die antwoord nee, dit is nie moontlik nie. As die blok nie tot die roosterlyne beperk word nie en
presies in die middel van die rooster gesit word, dan is die antwoord ja, dit is moontlik wanneer die
blok op die vierkantige basis gesit word.

Beginner 2, Stel 1:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Ja, dit is ’n 1-by-1-vierkant.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig B en Aansig C is dit in dieselfde
posisie, maar die blok is in Aansig A verder regs as in Aansig C.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Ja, as die blok in die middel van die rooster gesit word, sal elke aansig dieselfde
wees.

Beginner 2, Stel 2:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig C lyk die blok soos ’n
2-by-2-vierkant, maar in Aansig B en Aansig D lyk die blok soos ’n 1-by-2-reghoek.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee.
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•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Verduidelik jou redenasie. As die blok tot die roosterlyne beperk word, dan is die
antwoord nee, dit is nie moontlik nie. As die blok nie tot die roosterlyne beperk word nie en presies in
die middel van die rooster gesit word, dan is die antwoord ja, dit is moontlik wanneer die blok op die
vierkantige basis gesit word.

Beginner 2, Stel 3:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Ja, die blok lyk vanuit alle aansigte soos ’n 1-by-3-reghoek.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Verduidelik jou redenasie. Ja, as die blok regop gesit word sodat dit ’n
1-by-3-reghoek is, sal elke aansig dieselfde wees wanneer dit in die middel van die rooster gesit
word.

Beginner 2, Stel 4:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig C lyk die blok soos ’n
1-by-2-reghoek. In Aansig B en Aansig D lyk die blok soos ’n 3-by-2-reghoek.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig B is die blok ver links en
in Aansig C en Aansig D is die blok ver regs.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Verduidelik jou redenasie. Nee, al die afmetings van die blok is verskillend.

Beginner 2, Stel 5:
•

Lyk die blok dieselfde in alle vier kaarte? Ja, dit is ’n 2-by-2-vierkant.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig B is dit in dieselfde
posisie en in Aansig C en Aansig D is dit in dieselfde posisie.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Ja, as die blok in die middel van die rooster gesit word, sal elke aansig dieselfde
wees.

•

Is daar meer as een manier wat jy die blok kan sit om die rangskikking vanuit alle aansigte reg te kan
kry? Ja, daar is vier verskillende maniere. Die moontlike maniere is:
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Beginner 2, Stel 6:
•

Lyk die blok dieselfde op al vier kaarte? Nee, vanuit Aansig A en Aansig C lyk die blok soos ’n
1-by-1-vierkant en vanuit Aansig B en Aansig D lyk die blok soos ’n 2-by-1-reghoek.

•

Is die blok in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig B is die blok ver links en
in Aansig C en D is die blok ver regs.

•

Is dit moontlik om die blok op so ’n manier op die rooster te sit dat elke aansig se vorm en posisie
dieselfde sal wees? Verduidelik jou redenasie. As die blok tot die roosterlyne beperk word, dan is die
antwoord nee, dit is nie moontlik nie. As die blok nie tot die roosterlyne beperk word nie en presies in
die middel van die rooster gesit word, dan is die antwoord ja, dit is moontlik wanneer die blok op die
vierkantige basis gesit word.

•

Is daar meer as een manier wat jy die blok kan sit om die rangskikking vanuit alle aansigte reg te kan
kry? Ja, daar is vier verskillende maniere wat die blok gesit kan word. Die moontlike maniere is:

Nuweling 1, Stel 1:
•

Lyk die blokke dieselfde op al vier kaarte? Ja, die blou blok lyk vanuit alle aansigte soos ’n
1-by-3-reghoek en die groen blok lyk soos ’n 1 by 1 vierkant.

•

Is die blokke in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, die blokke is in Aansig A en B in dieselfde
posisie, maar in teenoorgestelde posisies in Aansig C en D.

Nuweling 1, Stel 2:
•

Lyk die blokke dieselfde op al vier kaarte? Ja, die blou blok lyk vanuit alle aansigte soos ’n
1-by-3-reghoek, die groen blok lyk vanuit alle aansigte soos ’n 1-by-1-vierkant en die geel blok lyk
vanuit alle aansigte soos ’n 2-by-1-reghoek.

•

Is die blokke in dieselfde posisie op al vier kaarte? Nee, in Aansig A en Aansig C is die blokke
spieëlbeelde en in Aansig B en Aansig D is die blokke spieëlbeelde.
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GEOGENIUS-KONSTRUKSIESTEL-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om gegewe 3D-voorwerpe met konkrete materiaal te bou.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

GeoGenius-konstruksiestel (ten minste een Super Stel vir elke vyf kinders)

•

GeoGenius-konstruksiestel-aktiwiteitskaarte 1 tot 10.

Die onderwyser se rol:
Gee vir elke kind (of paar kinders) ’n GeoGenius-konstruksiestel-aktiwiteitskaart, genoeg stukke
van ’n GeoGenius-konstruksiestel en genoeg rekkies. Sê vir die kinders om die instruksies op die
kaart uit te voer. Hulle behoort die werk op hierdie kaarte onafhanklik van die onderwyser te kan
doen. Die kinders kan in pare of op hulle eie werk. Die voordeel daarvan om in pare te werk is dat
die kinders kan praat oor wat hulle doen. Die nadeel is dat net een kind op ’n slag kan bou. Daar
word aangeraai dat hierdie aktiwiteitskaarte nie in groepe van meer as twee gedoen word nie.
In hierdie aktiwiteite gebruik
die kinders stukke van die
GeoGenius-konstruksiestel om
die veelvlakke in die beelde op
die kaarte te maak. As hulle nie
voorheen die geleentheid gehad
het om met hierdie stel te speel
nie, sal die onderwyser hulle heel
moontlik moet help deur hulle te
wys hoe om rekkies te gebruik om die lussies te verbind.
Terwyl die kinders werk, kan die onderwyser die volgende vrae vra:
•
•
•
•

Met watter vorm het jy begin?
Sou jy met ’n ander vorm kon begin het?
Hoe het jy besluit watter vorms om met mekaar te verbind?
Sien jy enige patrone in die vorms wat jy verbind?

Sorg dat daar genoeg tyd is vir die kinders om hulle konstruksies uit mekaar te haal en netjies
weg te pak sodat die stel weer gebruik kan word.
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Wat om van die kinders te verwag:
Die hooffokus van hierdie aktiwiteite is dat die kinders speel en sodoende geleidelik ’n bewustheid
van die eienskappe van veelvlakke ontwikkel.
Daar word nog nie van die kinders verwag om formele wiskunde-woordeskat te gebruik nie.
Die aantekeninge op spesifieke kaarte gee riglyne vir die onderwyser oor wat die kinders dalk sal
oplet, maar dit moenie eksplisiet onderrig word nie.

Aktiwiteitskaart 1:
In hierdie aktiwiteit maak die kinders veelvlakke met vierkante, reghoeke en (gelyksydige) driehoeke.
Hulle bou ’n kubus, ’n reghoekige prisma (of kuboïed) en ’n driehoekige prisma. Die kinders hoef nog nie
die name van hierdie veelvlakke te ken nie, maar die onderwyser kan die gebruik van die term “kubus”
aanmoedig. Dit is voldoende as kinders van bokse praat en tussen die reghoekige boks en die
driehoekige boks onderskei. Onderwysers kan die term “prisma” gebruik.
Die kinders word aangemoedig om op te let dat die kubus uit ses vierkante bestaan, die reghoekige
prisma uit twee vierkante en vier reghoeke bestaan en die driehoekige prisma uit twee driehoeke en drie
reghoeke bestaan.
Aktiwiteitskaart 2:
In hierdie aktiwiteit maak die kinders veelvlakke met vierkante en (gelyksydige) driehoeke. Die basis
van die piramide en verlengde piramide is weggesteek. Die bedoeling is dat die basisse vierkantig moet
wees, maar die kinders kan driehoekige basisse of selfs vyfhoekige basisse probeer gebruik. Indien dit
gebeur, kan hierdie geleentheid gebruik word om te bespreek wat die beperkings van 2D-prente vir
3D-voorwerpe is en hoe ’n ander aansig van die voorwerp dit duideliker kan maak watter vorm by die
basis gebruik is.
’n Vierkantige piramide het een vierkantige en vier driehoekige vlakke. ’n Verlengde vierkantige piramide
het vyf vierkantige en vier driehoekige vlakke. Die kubusagtvlak het ses vierkantige en agt driehoekige
vlakke.
Aktiwiteitskaart 3:
In hierdie aktiwiteit gebruik die kinders net (gelyksydige) driehoeke om drie van die vyf platoniese vaste
vorms te maak. Die viervlak gebruik vier driehoeke, die agtvlak gebruik agt driehoeke en die twintigvlak
gebruik 20 driehoeke.
Die onderwyser kan vra of die kinders enige iets spesiaals oplet oor die punte (hoekpunte) waar die
vorms ontmoet. In al hierdie veelvlakke is daar dieselfde getal vorms (vlakke) wat by elke punt
(hoekpunt) ontmoet: drie driehoeke ontmoet by elke hoekpunt van die viervlak, vier driehoeke ontmoet
by elke hoekpunt van die agtvlak en vyf driehoeke ontmoet by elke hoekpunt van die twintigvlak.
Aktiwiteitskaart 4:
In hierdie aktiwiteit bou die kinders drie soorte piramides. Terwyl daar verwag word dat hulle die terme
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“driehoek” en “vierkant” moet ken, kan hulle ’n vyfhoek ook ’n piramide met ’n basis met vyf sye noem.
Die kinders word gevra om hierdie piramides te vergelyk. Hulle kan dit beskryf as driehoeke wat by ’n
punt ontmoet. Die verskil is die basis of vorm waaraan die driehoeke verbind is.
Aktiwiteitskaart 5:
In hierdie aktiwiteit bou die kinders veelvlakke van vyfhoeke en (gelyksydige) driehoeke. Die eerste
veelvlak is ’n twaalfvlak en die tweede is ’n twintigtwaalfvlak. Die twaalfvlak word met 12 vyfhoeke
gemaak en die twintigtwaalfvlak word met 12 vyfhoeke gekombineer met 20 (gelyksydige) driehoeke
gemaak. Daar word van nóg die kinders nóg die onderwyser verwag om die name van hierdie veelvlakke
te ken of te onthou. Dit word net vir die pret verskaf.
Aktiwiteitskaart 6:
In hierdie aktiwiteit bou die kinders ’n piramide, ’n prisma en ’n antiprisma, wat almal ’n vyfhoekige
basis het. Die vyfhoekige piramide word met vyf (gelykbenige) driehoeke en een vyfhoek gemaak.
Hierdie driehoeke ontmoet by ’n punt. Die vyfhoekige piramide word met vyf reghoeke wat twee
ewewydige vyfhoeke verbind, gemaak. Die vyfhoekige antiprisma word met 10 geskakelde (gelykbenige)
driehoeke wat twee ewewydige vyfhoeke verbind, gemaak.
Aktiwiteitskaart 7:
In hierdie aktiwiteit gebruik die kinders 12 vyfhoeke, 30 vierkante en 20 (gelyksydige) driehoeke om ’n
ruitkubustwaalfvlak te bou.
Die onderwyser kan die kinders aanmoedig om op die hoekpunte te fokus en kan vra watter vorms
verbind moet word om die punt te maak. By elke hoekpunt is ’n vyfhoek, ’n vierkant, ’n (gelyksydige)
driehoek en nog ’n vierkant.
Aktiwiteitskaart 8:
In hierdie aktiwiteit gebruik die kinders agt seshoeke, 12 vierkante en ses agthoeke om ’n spesiale ruitkubusagtvlak te bou.
Die onderwyser kan die kinders aanmoedig om op die hoekpunte te fokus en kan vra watter vorms
verbind moet word om die punt te maak. By elke hoekpunt is ’n seshoek, ’n vierkant en ’n agthoek.
Aktiwiteitskaart 9:
In hierdie aktiwiteit bou die kinders vyf soorte prismas en vergelyk dit om die ooreenkomste en verskille
te identifiseer. Die driehoekige prisma word van twee (gelyksydige) driehoeke en drie reghoeke gemaak.
Die vierkantige prisma word van twee vierkante en vier reghoeke gemaak. Die vyfhoekige prisma word
van twee vyfhoeke en vyf reghoeke gemaak. Die seshoekige prisma word van twee seshoeke en ses
reghoeke gemaak. Die agthoekige prisma word van twee agthoeke en agt reghoeke gemaak.
Al die prismas word gemaak deur twee identiese vorms met reghoeke te verbind. Dit is die vorm wat
met die reghoeke verbind word, wat in elke prisma verskillend is.
Aktiwiteitskaart 10:
In hierdie aktiwiteit gebruik die kinders 12 vyfhoeke en 20 seshoeke om ’n afgekapte twintigvlak te
maak. Die onderwyser kan die kinders aanmoedig om op die hoekpunte te fokus en kan vra watter
vorms verbind moet word om die punt te maak. By elke hoekpunt is daar twee seshoeke en ’n vyfhoek.
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GESKAKELDE KUBUS-AKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om gegewe 3D-voorwerpe met boublokke te maak

•

die vermoë om een 3D-voorwerp in verhouding tot ’n ander te beskryf.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

40 geskakelde kubusse vir elke kind

•

geskakelde kubus-aktiwiteitskaarte 2 en 5 tot 12.

Die onderwyser se rol:
Die kinders kan onafhanklik van die onderwyser aan hierdie kaarte werk en kan op hulle eie of in
pare werk.
Elke kind sal hoogstens 40 geskakelde kubusse en ’n aktiwiteitskaart nodig hê. In hierdie
aktiwiteite word daar nie van die kinders verwag om die strukture met dieselfde kleur geskakelde
kubusse as in die prent te bou nie.
Wanneer moontlik, moet die onderwyser die geleentheid gebruik om waar te neem hoe die
kinders die geskakelde kubusse verbind en informeel assesseer hoe hulle oor die voorwerpe dink.
Dit is belangrik dat die kinders begin besef
dat as ’n vorm in ’n ander posisie gehou word,
dit nie ’n ander vorm word nie. Byvoorbeeld,
die twee groen vorms in die prent is dieselfde
en die vier oranje vorms is dieselfde.
In Aktiwiteitskaart 2 ondersoek die kinders
hoeveel verskillende vorms hulle met drie,
vier en vyf geskakelde kubusse kan maak.
In Aktiwiteitskaarte 5 tot 10 bou die kinders vorms en ontleed watter vorms dieselfde is. Daar
word ook van hulle verwag om die moontlikheid te oorweeg dat party blokke in die
2D-voorstelling weggesteek kan wees.
In Aktiwiteitskaarte 11 en 12 moet die kinders oorweeg hoe die 2D-voorstelling van die
3D-rangskikking vanuit verskillende aansigte sal lyk. Daar word nog nie van hulle verwag om
hierdie voorstellings te teken nie. Vra vir die kinders wat hulle oor die teenoorstaande aansigte
spieëlbeelde van mekaar is.
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Wat om van die kinders te verwag:
Die hooffokus van hierdie aktiwiteite is dat die kinders deur te speel geleidelik begin bewus word
van die onderlinge verwantskap tussen ’n 3D-rangskikking en sy 2D-voorstelling.
Die kinders moet bewus daarvan raak dat party blokke in die 2D-voorstelling weggesteek kan
wees (as gevolg van die aansig waaruit dit voorgestel word).
Wanneer die kinders aan aansigte dink, vind hulle dit dikwels moeilik om te aanvaar dat die
2D-voorstelling nie diepte toon nie, maar net die buitelyn van wat ons sien.

Aktiwiteitskaart 2-oplossings:
Daar is net twee verskillende maniere om drie blokke te verbind.

Daar is agt verskillende vorms wat met vier blokke gebou kan word.
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Aktiwiteitskaart 2-oplossings (vervolg):
Daar is 29 verskillende vorms wat ons met vyf blokke kan bou.
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Aktiwiteitskaart 2-oplossings (vervolg):

Aktiwiteitskaart 5-oplossings:
Geeneen van die vorms is dieselfde nie.
Aktiwiteitskaart 6-oplossings:
A en C is dieselfde en B en D is dieselfde. Die ander vorms is verskillend. Die moontlikheid bestaan egter
dat daar ’n sewende blok is wat agter A weggesteek is en ’n sewende blok wat agter B weggesteek is. Die
illustrasie hieronder toon vorms A en B uit ’n ander aansig, waar die moontlike sewende blok sigbaar is.
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Aktiwiteitskaart 7-oplossings:
A en B gebruik net ses blokke. C en D kan ses of sewe blokke gebruik. Die sewende blok is weggesteek in
die beeld van C en D wat gesien kan word. Die illustrasie hieronder toon vorms C en D uit ’n ander
aansig, waar die moontlike sewende blok sigbaar is.

Aktiwiteitskaart 8-oplossings:
A, B en C is nie dieselfde nie. Dit is moontlik om A met ’n sewende kubus te bou wat in die gegewe
aansig weggesteek is.
Aktiwiteitskaart 9-oplossings:
Die vorms is dieselfde omdat daar in almal vyf geskakelde kubusse is wat verbind is om ’n L-vorm te
maak. Dit is die posisie van die sesde kubus, wat bo-op die L gesit word, wat verskillend in elke vorm is.
Aktiwiteitskaart 10-oplossings:
A en C is dieselfde. D is die spieëlbeeld van A en C, maar is nie dieselfde nie.
Aktiwiteitskaart 11-oplossings:
Ses blokke word gebruik (as ons aanvaar geeneen is weggesteek nie).
Beeld 1 kan die aansig vanaf D of vanaf B wees.
Beeld 2 is die aansig vanaf C en Beeld 3 is die aansig vanaf A.
Aktiwiteitskaart 12-oplossings:
Ses of sewe blokke kan gebruik word. As die kinders sewe blokke gebruik, is Beeld 2 nie moontlik vanuit
enige van die vier aansigte nie. Die kinders sal dus hulle konstruksie weer moet doen om net ses kubusse
te gebruik.
Beeld 1 is die aansig vanaf D, Beeld 2 is die aansig vanaf sowel A as C, en Beeld 3 is die aansig vanaf B.
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Meting
INLEIDING
Mense was nog altyd en is steeds gefassineerd daardeur om dinge te vergelyk, te meet en te
kwantifiseer, en dit is ook om verskeie redes nodig om hierdie dinge te kan doen. In hierdie afdeling wil
ons hê kinders moet meting ervaar as ’n deel van ons natuurlike begeerte om te vergelyk en te
kontrasteer, en om dit op ’n toenemend gesofistikeerde wyse te doen algaande hulle deur die vroeë
ontwikkelingsjare vorder.
Meting behels die vergelyking van ’n eienskap van ’n voorwerp of situasie met ’n eenheid wat dieselfde
eienskap het: lengte met sentimeter of meter, massa met gram en kilogram, ensovoorts. Hierdie afdeling
bestaan uit ’n deel waarin tyd gedek word en ’n deel waarin die eienskappe kapasiteit, massa (of gewig),
lengte, oppervlakte en volume gedek word.
Die studie van meting soos in die aktiwiteite in hierdie onderwysersgids bied ook ’n baie nuttige konteks
vir die versameling van data wat sinvol ontleed kan word om gevolgtrekkings te maak. Dit vorm dus ’n
skakel met datahantering.

HULPMIDDELS
Sien die lys hulpmiddels in die afsonderlike afdelings oor Tyd en Kapasiteit, Massa (Gewig), Lengte en
Oppervlakte.
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Meting: Tyd
Die hooffokus in die vroeë jare is om kinders se begrip te ontwikkel van hoe die wêreld deur tyd
georganiseer word. Dit word gedoen deur hulle op ’n daaglikse basis aan ’n konkrete ervaring van tyd
bloot te stel.
Kinders in Graad R en aan die begin van Graad 1, wat nog nie die gestruktureerde skoolomgewing goed
leer ken het nie, sou meestal tuis ’n begrip van sosiale tyd ontwikkel het – “Ek gaan bed toe wanneer
Mamma sê ek moet” of “Wanneer my tekening klaar is, sal ek sap drink”. Op hierdie ouderdom is kinders
in die pre-operasionele stadium, volgens Piaget, en kan hulle nie logies dink, idees skei, verstandelike
voorstellings van idees maak of die volgorde van gebeurtenisse omkeer nie. Dit beperk hulle begrip van
tyd.
Wanneer kinders begin skoolgaan (5 tot 7 jaar oud), behoort onderrig van tyd daarop gerig te wees om
geformaliseerde idees van tyd te ontwikkel en om kinders te leer verstaan dat die lewe op ’n kulturele
en sosiale vlak deur tyd gestruktureer word. Die fokus is op die leer van die taal van tyd en om binne die
konteks van die skoolroetine oor tyd te praat. Dit is veral belangrik om woorde wat tyd aandui te leer,
byvoorbeeld voor, na, oggend, middag, aand, môre, gister, verlede week, vroeg, laat, langer en korter.
Die ordening van gebeurtenisse is ook belangrik wanneer daar van tyd geleer word, en dit gaan hand aan
hand met die leer van die taal van tyd.
In hierdie stadium kan ’n mens begin om die daaglikse roetine met horlosietyd in verband te bring:
“Pouse is om tienuur”, “Die skool begin om agtuur”, ens. Op hierdie ouderdom vind kinders dit moeilik
om verloopte tyd en tyd in die toekoms te verstaan. Bewustheid van wanneer gebeurtenisse plaasvind,
is nog beperk. Byvoorbeeld, ’n kind weet dalk nie dat dit daardie dag sy of haar verjaardag is nie, tensy
iemand dit spesifiek noem.
Kinders in Graad 2 en 3 (8 tot 9 jaar oud) begin om nader aan die konkrete operasionele stadium te
beweeg. Hulle het ’n beter begrip van die sogenaamde fisiese tyd wat met horlosies gemeet word. Hulle
is ook gereed om horlosies te begin gebruik om tred van tyd te hou en om eenhede van tyd te leer.
Aanvanklik is dit baie verwarrend vir kinders om ’n analooghorlosie te gebruik om te sê hoe laat dit is.
Dit is so omdat die syfers op ’n analooghorlosie twee betekenisse het – dit verwys nie net na die uur
nie, maar ook na veelvoude van vyf minute. ’n Horlosie teen die klaskamermuur waarna die onderwyser
gereeld gedurende die dag kan wys en byvoorbeeld sê “Dit is nou agtuur”, speel ’n belangrike rol in die
ontwikkeling van ’n begrip van tyd.
Al is kinders in hierdie stadium in staat om meer logies te dink, behoort enige werk met die begrip van
tyd nog konkreet te wees en aan te sluit by hoe hulle daagliks tyd ervaar. Kinders kan praktiese
aktiwiteite gegee word, soos om stophorlosies te gebruik om byvoorbeeld te kyk hoe lank dit neem om
’n koek te bak of hoe lank dit neem om middagete te eet. Dit sal help om die tydsbegrip en hoe tyd
gemeet word op ’n konkrete manier te ontwikkel.
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Tydkaarte
Dit is met hierdie agtergrond in gedagte dat ons ’n stel kaarte saamgestel het wat gebruik kan word om
die onderrig en leer van tyd in die Grondslagfase te ondersteun. Onderrig met die kaarte as hulpmiddel
volg die benadering dat die leer van tyd ervaringsgegrond is, met ’n sterk fokus op die ontwikkeling van
kinders se vermoë om gebeurtenisse te orden en op die leer van die taal van tyd. Dit is daarop gerig om
kinders se begrip van tyd te ontwikkel as ’n ervaring wat in die werklikheid gegrond is.
Die NumberSense Gebeurteniskaarte is ontwerp om take en speletjies te bied wat kinders se vermoë
ontwikkel om gebeurtenisse te orden, terwyl die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte gerig is op die
ontwikkeling van kinders se kennis van fisiese tyd.
Die tydkaarttake is bedoel vir kleingroep-onderrig op die mat. Die kompleksiteit van die take en
speletjies neem toe soos wat meer kaarte bygevoeg word. Die NumberSense Gebeurteniskaarte
gebruik gebeurtenisse wat algemeen in ’n kind se daaglikse roetine is. Dit lei tot vertroudheid met die
duur van gebeurtenisse en bied ’n verwysingsraamwerk. Die aktiwiteite begin met kinders wat ’n klein
aantal gebeurtenisse orden en dit raak interessanter en ingewikkelder soos wat meer gebeurtenisse
bygevoeg word. Die take fokus op die ordening, duur en sortering van gebeurtenisse volgens die tyd van
die dag. Die kaarte, wat elkeen ’n gebeurtenis uitbeeld, kom in vier stelle wat volgens kleur gerangskik is
– rooi, blou, groen en pers – en stel toenemend ingewikkelde situasies voor. Daar is altesaam 28
gebeurteniskaarte wat in die take en speletjies wat hier voorgestel word, gebruik kan word.
Die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte voeg die dimensie van fisiese tyd by. Die doel van hierdie stel
kaarte is om kinders te leer hoe om analoog- en digitale horlosies te gebruik om in 12-uurtyd te sê hoe
laat dit is. Verder ontwikkel dit ook kinders se vermoë om die ure van die dag met gebeurtenisse in
verband te bring. Kinders vorder van om eers in uur, dan halfure, kwartiere en uiteindelik in
vyfminuut-intervalle te sê hoe laat dit is. Hulle raak vertroud met die verskillende tydvorme wanneer
hulle die analooghorlosies, digitale horlosies en tyd op woordkaarte by mekaar pas. Hulle oefen om met
verloopte tyd te werk deur die tyd op horlosies te vergelyk.
Die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte kom ook in vier stelle voor wat toenemend ingewikkelde
tydmate voorstel. Die stelle is volgens kleur gerangskik en elke stel kaarte bestaan uit ’n kaart met ’n
analooghorlosie, ’n kaart met dieselfde tyd op ’n digitale horlosie en ’n kaart met die gegewe tyd in
woorde vir elke tyd in die stel. Daar is altesaam 52 kaarte in ’n pak.
Die aktiwiteite wat in hierdie gids beskryf word, moet dikwels herhaal word. Die kaarte kan verander
word en nog kaarte kan bygevoeg word algaande die kinders meer vertroud raak met die verskillende
begrippe wat met tyd verband hou.
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HULPMIDDELS
Hulpmiddel

Getal nodig

Beskikbaar van

NumberSense Gebeurteniskaarte 1 pak per klas

Brombacher & Associates

NumberSense
Hoe-laat-is-dit-kaarte
Analoogmuurhorlosie

1 pak per klas

Brombacher & Associates

Digitale muurhorlosie

1 per klaskamer

Analooghorlosie met
beweegbare wysers

1 per klaskamer
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AKTIWITEIT 1: ORDEN DAAGLIKSE ROETINE
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat die kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om gebeurtenisse wat in hulle daaglikse lewens voorkom, te orden

•

die vermoë om woorde soos voor en na te gebruik om hulle daaglikse roetine te bespreek.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

die rooi en/of blou NumberSense Gebeurteniskaarte.

Die onderwyser se rol:
•

Werk met een groep kinders op ’n slag op die mat. Hierdie aktiwiteit kan een maal ’n week
as ’n komponent by die daaglikse matroetine ingesluit word.

•

Skommel die kaarte en kies 4 tot 8 van die rooi en/of blou kaarte.

•

Sit die kaarte sonder ’n spesifieke volgorde op die mat neer. Sien die voorbeeld hieronder:

Ek borsel my tande.

Ek gaan bed toe.

Ek speel sport.

Ek gaan skool toe.

•

Vra die kinders om te beskryf wat op elke kaart gebeur.

•

Laat die kinders die kaarte rangskik volgens die volgorde waarin die gebeurtenisse op die
kaarte gedurende ’n tipiese dag plaasvind.

•

Vra die kinders om te verduidelik waarom hulle die kaarte in daardie spesifieke volgorde gesit
het. Jy kan vrae vra soos:
o Wat doen jy eerste?
o Wat gebeur voor hierdie prent? En na hierdie prent?
o Watter tyd van die dag gebeur dit?
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o Doen ons almal dinge in dieselfde volgorde? Is daar iets wat jy anders as jou maat doen?
o Wat anders doen jy gedurende die dag? Wanneer doen jy dit? Voor of na watter van
hierdie gebeurtenisse?
o Watter gebeurtenis(se) gebeur in die middag? En watter gebeur in die aand?
•

Herhaal die aktiwiteit gereeld, verander die kaarte en voeg nog kaarte by soos wat die kinders
groter selfvertoue ontwikkel om die gebeurtenisse op die kaarte te orden.

Wanneer kinders die gebeurtenisse op die kaarte orden, is dit belangrik om in gedagte te hou dat
hulle nie noodwendig almal dieselfde daaglikse roetine het nie en dat hulle roetine ’n ander
volgorde mag hê. Maak dus voorsiening vir hierdie variasie wanneer die kinders oplossings
bespreek.

Wat om van die kinders te verwag:
Ordening is ’n noodsaaklike aspek in die ontwikkeling van die tydsbegrip. Kinders in Graad R tot
Graad 2 het nog min formele ervaring met die begrip tyd gehad. Die gestruktureerde
skoolomgewing is hulle eerste ervaring van hoe die daaglikse lewe deur en rondom tyd
georganiseer word. Hierdie aktiwiteit is gerig op die ontwikkeling van kinders se vermoë om
gebeurtenisse te orden en op die gebruik van kinders se daaglikse roetine as ’n bekende
vertrekpunt.
Die fokus is hier nie net op hoe om gebeurtenisse in die korrekte volgorde te plaas nie, maar om
geleidelik woorde wat tyd aandui te leer, soos: voor, na, bedags, snags, soggens, smiddags, saans.
Kinders mag wel, gebaseer op dit wat hulle elke dag doen, in staat wees om die gebeurtenisse in
die volgorde wat dit plaasvind te orden, maar hulle mag nog nie in staat wees om die tyd van die
dag met elke gebeurtenis in verband te bring nie.
Die skakeling van die gebeurtenisse op die kaarte met die tyd van die dag word in latere
aktiwiteite en grade bekendgestel. Dit is vir eers belangrik dat die kinders gereeld die geleentheid
kry om die gebeurtenisse op die kaarte te beskryf en te orden en om die tydwoorde (in die lys
hierbo) in hulle beskrywings te gebruik.
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AKTIWITEIT 2: ORDEN VOLGENS OGGEND, MIDDAG EN AAND
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat die kinders die volgende ontwikkel:
•

die vermoë om gebeurtenisse vlot volgens oggend, middag en aand te orden

•

groter kennis van woordeskat wat uitdruk hoe hulle hul aktiwiteite met die tyd van die dag in
verband bring

•

groter bewustheid van hoe hulle aksies volgens tyd gestruktureer word.

Vir hierdie aktiwiteite benodig jy:
•

Die blou en/of groen NumberSense Gebeurteniskaarte.

Die onderwyser se rol:
Deel 1
•

Werk met een groep kinders op ’n slag op die mat. Hierdie aktiwiteit kan een maal ’n week
as ’n komponent by die daaglikse matroetine ingesluit word.

•

In die pak NumberSense Gebeurteniskaarte is daar drie Tyd-van-die-dag-kaarte (oggend,
middag en aand) met ’n grys agtergrond. Sit die oggend-, middag- en aand-kaart op die mat
neer.

•

Skommel die res van die kaarte in die pak.

•

Laat die kinders beurte maak om ’n kaart uit die pak te neem.

•

Vra die kinders om te sê of die gebeurtenis in die oggend, in die middag of in die aand
plaasvind. Laat hulle hul kaart dan onder die gepaste Tyd-van-die-dag-kaart neersit (sien die
voorbeeld hieronder).
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Ek eet ontbyt.

Ek speel sport.

Ek gaan bed toe.

•

Herhaal dit totdat almal ten minste een beurt gehad het.

•

Herhaal die aktiwiteit gereeld, verander die kaarte en voeg nog kaarte by soos wat die kinders
groter selfvertoue ontwikkel om die gebeurtenisse op die kaarte te klassifiseer.

Deel 2
•

Nadat die vorige aktiwiteit voltooi is, sal die kaarte volgens oggend, middag en aand
gerangskik wees. Laat die kinders beurte maak om een kaart uit die oggend-hoop, een kaart
uit die middag-hoop en een kaart uit die aand-hoop te neem.

•

Elke kind moet ’n storie vertel waarin hulle na die tye van die dag op die drie kaarte verwys.
Sien die voorbeeld hieronder:
“In die oggend trek ek my skoolklere aan. Ek kyk in die middag TV en in die aand eet ek
aandete saam met my gesin.”

Ek trek my
skoolklere aan.
•

Ek kyk TV.

Ek eet aandete.

Herhaal die aktiwiteit gereeld, verander die kaarte en voeg nog kaarte by soos wat die kinders
groter selfvertoue ontwikkel om die gebeurtenisse op die kaarte te klassifiseer.

Deel 3
Bespreek die oggend-, middag- en aand-gebeurtenisse deur vrae te vra soos:
o

Hoe weet jy of dit oggend, middag of aand is?

o

Vertel my van party van die dinge wat jy in die oggend, in die middag en in die aand doen.
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o

Doen jy elke dag van die week dieselfde dinge?

o

Hoe is Saterdae, Sondae en skoolvakansies anders as gewone skooldae?

Wat om van die kinders te verwag:
In hierdie aktiwiteit raak die kinders toenemend bewus van die verskillende tye van die dag, wat
’n belangrike stap is wanneer hulle van tyd leer.
Deur die gebeurtenisse op hierdie kaarte met die verskillende tye van die dag (oggend, middag
en aand) te skakel, brei die kinders hulle woordeskat van tydwoorde uit.
Die kinders begin om hulleself in tyd te oriënteer. Hulle raak bewus van die idee om hulle aksies
volgens ’n sekere punt in tyd te struktureer.
Gaan voort om die kinders aan te moedig om tydwoorde te gebruik en om hulle aksies met
behulp van hierdie woorde te beskryf.
Wanneer kinders die gebeurtenisse orden, mag hulle dit aanvanklik nog doen sonder om die tyd
van die dag (oggend, middag en aand) in ag te neem.
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AKTIWITEIT 3: DUUR
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat die kinders die volgende ontwikkel:
•

’n bewustheid van die duur van gebeurtenisse

•

die vermoë om die duur van twee of meer gebeurtenisse te vergelyk

•

die selfvertroue om gebeurtenisse volgens duur te orden

•

die woordeskat om die duur van gebeurtenisse met behulp van woorde soos vinniger,
stadiger, langer en korter te beskryf.

Vir hierdie aktiwiteite benodig jy:
•

die rooi en/of blou NumberSense Gebeurteniskaarte.

Die onderwyser se rol:
•

Werk met een groep kinders op ’n slag op die mat. Hierdie aktiwiteit
kan een maal ’n week as ’n komponent by die daaglikse matroetine
ingesluit word.

•

Kies die rooi of blou NumberSense Gebeurteniskaarte.

•

Skommel die kaarte.

•

Laat die kinders beurte maak om twee kaarte uit die pak te neem.
Laat hulle die kaarte langs mekaar neersit. Byvoorbeeld:

•

Vra elke kind om te sê watter een van die twee gebeurtenisse op die
kaarte die langste neem. Laat hulle die twee kaarte volgens duur
orden.

•

Vra die kinders om te verduidelik hoe hulle weet dat die een
gebeurtenis langer as die ander een neem.

•

Moedig die kinders aan om tydwoorde soos stadig, gou, kort, vinnig
en lank sowel as woorde soos stadiger, vinniger, gouer en langer te
gebruik om die duur van die gebeurtenisse te beskryf.

•

Moedig die kinders aan om sinne soos “dit neem langer om huis toe
te gaan as om aandete te eet” te gebruik wanneer hulle sê watter
aktiwiteit die langste neem.
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•

Sit die kaarte terug in die pak, skommel dit weer en herhaal die aktiwiteit.

•

Herhaal die aktiwiteit gereeld deur die kaarte te verander en die getal kaarte in die stel wat
jy gebruik te vermeerder algaande die kinders groter selfvertroue ontwikkel om die duur van
die gebeurtenisse op die kaarte te vergelyk.

Wat om van die kinders te verwag:
In hierdie aktiwiteit ontwikkel kinders ’n bewustheid daarvan dat gebeurtenisse ’n sekere tyd
duur. Begrip van die duur van gebeurtenisse is ’n belangrike aspek wanneer kinders van tyd leer
en leer hoe die lewe rondom tyd georganiseer word. Die fokus is nie net daarop om van duur te
leer nie, maar ook om die woordeskat te leer om duur te beskryf. Dit sluit woorde soos vinnig,
stadig, langer en korter in. Hou aan om die kinders aan te moedig om hierdie woorde te gebruik.
Let op dat selfs as twee gebeurtenisse amper dieselfde tyd neem, dit ook bespreek kan word.
Byvoorbeeld, vir party kinders mag dit ewe lank neem om aandete en middagete te eet, maar vir
ander mag dit verskillend wees. Jy kan vrae vra soos:
•

Waarom neem dit jou maat langer om middagete te eet as vir jou?

•

Waarom neem aandete langer as middagete by jou huis?

•

Dit neem jou maat langer om huis toe te loop as vir jou. Waarom is dit so?

•

Is daar enige gebeurtenisse wat vir ons almal dieselfde tyd neem om te doen?

Wanneer kinders die duur van die gebeurtenisse op die kaarte orden, is dit belangrik om in
gedagte te hou dat hulle nie noodwendig almal dieselfde daaglikse roetine het nie en dat die
gebeurtenisse in hulle roetine nie almal dieselfde tyd neem nie. Maak voorsiening vir hierdie
variasie wanneer die kinders se oplossings bespreek word.
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ACTIVITY 4: PAS TYD OP ANALOOGHORLOSIES, DIGITALE HORLOSIES EN GESKREWE TYD
BY MEKAAR
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat die kinders die volgende ontwikkel:
•

die vermoë om in ure, halfure, kwartiere en minute te sê hoe laat dit op analoog- en digitale
horlosies is

•

begrip van die verskillende formate waarin tyd voorgestel word.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

Die rooi, blou en/of groen NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte.

Die onderwyser se rol:
Deel 1 (Pas die tyd op horlosies en geskrewe tyd by mekaar)
•

Werk met een groep kinders op ’n slag op die mat. Hierdie aktiwiteit kan een maal ’n week
as ’n komponent by die daaglikse matroetine ingesluit word.

•

Kies kaarte uit die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte. Maak seker
jy kies kaarte wat pas by die vermoë en selfvertroue van die groep
waarmee jy werk. Kinders moet eerste met hele-uurtye werk, dan
met tyd wat halfure, kwartiere en uiteindelik minute behels. Gebruik
net die kaarte met die analooghorlosies en die kaarte met die
geskrewe tyd. Sit die kaarte met die digitale horlosies vir eers opsy.

•

Sit die kaarte met die geskrewe tyd sonder ’n spesifieke volgorde op
die mat neer.

•

Skommel die oorblywende kaarte met die analooghorlosies.

•

Laat die kinders beurte maak om ’n kaart uit die pak kaarte met die
analooghorlosies te neem. Byvoorbeeld:

•

Vra elkeen om, wanneer sy of hy die kaart geneem het, te sê hoe laat
dit op die horlosie is (twee-uur).

•

10
9
8

11

12 1

7 6

5

2
3
4

twee-uur

Vra die kind om die kaart met die geskrewe tyd wat daarby pas op die
mat te soek en om die analooghorlosie en die ooreenkomstige
tydkaart op die mat neer te sit. Byvoorbeeld:
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•

Die speletjie kan herhaal word deur die kaarte met die digitale horlosies in plaas van die
kaarte met die analooghorlosies by die geskrewe tyd te pas.

Deel 2 (Pas die tyd op analooghorlosies by die tyd op digitale horlosies)
•

Kies kaarte uit die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte. Maak seker jy kies kaarte wat pas
by die vermoë en selfvertroue van die groep waarmee jy werk.
Kinders moet eerste met hele-uurtye werk, dan met tyd wat
halfure, kwartiere en uiteindelik minute behels. Gebruik net die
12 1
11
kaarte met die analooghorlosies en die kaarte met die digitale
2
10
horlosies. Sit die kaarte met die geskrewe tyd vir eers opsy.

•

Sit die kaarte met die digitale horlosies sonder ’n spesifieke
volgorde op die mat neer.

•

Skommel die kaarte met die analooghorlosies.

•

Laat die kinders beurte maak om ’n kaart uit die pak kaarte met
die analooghorlosies te neem. Byvoorbeeld:

•

Vra elkeen om, wanneer sy of hy die kaart geneem het, te sê hoe
laat dit op die horlosie is (halfvier).

•

Vra die kind om die kaart wat by die digitale horlosie pas op die
mat te soek.

•

Die speletjie kan andersom gespeel word deur die kaarte met die
analooghorlosies op die mat te sit en kinders die kaarte met die
digitale horlosies daarby te laat pas.

9
8

7 6

5

3
4

Wat om van die kinders te verwag:
Dit kan aanvanklik verwarrend wees om te sê hoe laat dit op ’n horlosie is. Om hierdie rede is dit
belangrik dat die kinders gewoond daaraan is dat die onderwyser gereeld gedurende die dag na
die horlosie teen die klaskamermuur wys en byvoorbeeld en sê: “Dit is twee-uur.” Slegs nadat die
kinders dit vir verskeie weke/maande ervaar het, sal hulle gereed vir hierdie aktiwiteite wees.
Ideaal gesproke moet daar ’n groot analooghorlosie langs ’n groot digitale horlosie teen die muur
wees waarna die onderwyser gereeld kan verwys.
Hierdie reeks aktiwiteite kan uitdagend vir die kinders wees omdat hulle tussen digitale tyd,
analoogtyd en geskrewe tyd moet herlei. As gevolg van die onderwyser se gereelde verwysings
na die horlosie teen die klaskamermuur gedurende die weke voor daar met hierdie aktiwiteite
begin is, word daar gehoop dat die kinders se selfvertroue gou sal toeneem.
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AKTIWITEIT 5: SÊ HOE LAAT DIT IS
In hierdie aktiwiteit verwag ons dat die kinders die volgende ontwikkel:
•

’n begrip van die verband tussen gebeurtenisse in hulle daaglikse lewe en horlosietyd

•

die selfvertroue om in analoog-, digitale en geskrewe formaat te verstaan hoe laat dit is en
om tye van die dag met gebeurtenisse in hulle lewe in verband te bring

•

’n bewustheid van die tyd van die dag wanneer sekere gebeurtenisse gewoonlik plaasvind.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

die rooi en blou NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte en die NumberSense Gebeurteniskaarte.

Die onderwyser se rol:
Deel 1
•

Werk met een groep kinders op ’n slag op die mat. Hierdie aktiwiteit kan een maal ’n week
as ’n komponent by die daaglikse matroetine ingesluit word.

•

Kies kaarte uit die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte en die NumberSense
Gebeurteniskaarte. Maak seker jy kies kaarte wat pas by die vermoë en selfvertroue van die
groep waarmee jy werk. Kinders moet eerste met hele-uurtye werk, dan met tyd wat halfure,
kwartiere en uiteindelik minute behels.

•

Kies die Gebeurteniskaarte wat julle gaan gebruik en sit dit op die mat neer. Kies die
Analoogtydkaarte, die Digitale tyd-kaarte of die Geskrewe tyd-kaarte uit die
Hoe-laat-is-dit-kaarte. Sit die oorblywende Hoe-laat-is-dit-kaarte opsy.

•

Laat die kinders beurte maak om ’n Gebeurteniskaart te kies, om te sê hoe laat die
gebeurtenis gewoonlik plaasvind en om die ooreenkomstige Hoe-laat-is-dit-kaart te kies.

•

Byvoorbeeld, as ’n kind die Gebeurteniskaart
“Ek word wakker” kies, kan sy of hy sê dit
gebeur om sesuur. Dan kies die kind die
ooreenkomstige Hoe-laat-is-dit-kaart
(analoog-, digitale of geskrewe tyd
afhangend van wat die onderwyser gekies
het) wat sesuur wys. Die kind sit dan die
twee kaarte langs mekaar op die mat neer.
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Deel 2
•

Kies kaarte uit die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte. Maak seker jy kies kaarte wat pas by
die vermoë en selfvertroue van die groep waarmee jy werk. Kinders moet eerste met
hele-uurtye werk, dan met tyd wat halfure, kwartiere en uiteindelik minute behels.

•

Gebruik die kaarte met die analooghorlosies daarop. Sit die kaarte sonder ’n spesifieke
volgorde op die mat neer.

•

Vra vrae wat met “Hoe laat ...?” begin. Laat die kinders dan beurte maak om elke vraag te
beantwoord en die ooreenkomstige Hoe-laat-is-dit-kaart te kies. Bespreek met die res van
die groep of die kind se antwoord aanvaarbaar is of nie. Moontlike vrae sluit in:
o Hoe laat eet jy ontbyt?
o Watter tyd van die dag gaan jy bed toe?
o Hoe laat maak skool klaar?
o Hoe laat is pouse?
o Hoe laat gaan jy vanaand bed toe?

•

Die speletjie kan met die Digitale tyd-kaarte en Geskrewe tyd-kaarte herhaal word.

•

Vra die kinders om as ’n uitbreiding van die aktiwiteit die tyd van die gebeurtenis in meer as
een formaat te gee. Gebruik twee soorte kaarte (byvoorbeeld die kaarte met die
analooghorlosies en die kaarte met die digitale horlosies) of al drie soorte kaarte
(analooghorlosies, digitale horlosies en geskrewe tyd) om die speletjie op hierdie manier te
speel.

Deel 3
•

Kies kaarte uit die NumberSense Hoe-laat-is-dit-kaarte. Maak seker jy kies kaarte wat pas by
die vermoë en selfvertroue van die groep waarmee jy werk. Kinders moet eerste met
hele-uurtye werk, dan met tyd wat halfure, kwartiere en uiteindelik minute behels.

•

Gebruik die kaarte met die analooghorlosies daarop. Sit die kaarte sonder ’n spesifieke
volgorde op die mat neer.

•

Laat die kinders beurte maak om ’n kaart te kies (of werk met die kaart wat jy vir hulle gee).
Elke kind moet die tyd op die kaart hardop lees en aan ’n aktiwiteit dink wat hulle daardie
tyd van die dag doen. Bespreek met die res van die groep of die kind se antwoord
aanvaarbaar is of nie.
o Jy kan byvoorbeeld vra: “Wat gebeur om nege-uur?” Moedig die kinders aan om in ’n
volsin te antwoord. Byvoorbeeld: “Om nege-uur eet ek graag iets lekkers.”
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•

Die speletjie kan met die Digitale tyd-kaarte en Geskrewe tyd-kaarte herhaal word.

•

Gebruik as ’n uitbreiding van die aktiwiteit twee soorte kaarte (byvoorbeeld die kaarte met
die analooghorlosies en die kaarte met die digitale horlosies) of al drie soorte kaarte
(analooghorlosies, digitale horlosies en geskrewe tyd). Jy kan ook die kinders vra om ’n kaart
(byvoorbeeld met ’n analooghorlosie) en die Digitale tyd-kaart of Geskrewe tyd-kaart wat
daarby pas te neem en te sê wat hulle daardie tyd van die dag doen.

Wat om van die kinders te verwag:
Kinders is dalk nog nie bewus van hoe die tyd van die dag en verskillende gebeurtenisse met
mekaar verband hou nie. Maak, voordat julle hierdie aktiwiteit begin doen, seker dat die kinders
digitale en analooghorlosies vrymoedig kan gebruik om te sê hoe laat dit is (Aktiwiteit 4). Ideaal
gesproke behoort daar ’n groot analooghorlosie langs ’n groot digitale horlosie teen die
klaskamermuur te wees. Die onderwyser moet gereeld na albei horlosies teen die muur wys, vir
die kinders vra hoe laat dit is en hulle laat beskryf wat hulle doen. Vra vrae soos:
•

Hoe laat is dit nou? Wat doen ons nou?

•

Kan jy onthou hoe laat jy skool toe gekom het?

•

Hoe laat gaan ons huis toe?

•

Dit is nou tienuur. Wat doen ons gewoonlik nou?

•

Wat gebeur om twee-uur?

As gevolg van hierdie besprekings behoort die kinders te begin verstaan hoe gebeurtenisse in die
lewe in terme van die tyd wanneer dit plaasvind, beskryf kan word. Hulle besef ook dat die lewe
grootliks deur tyd georganiseer word. Uiteindelik sal hulle die vermoë ontwikkel om hulle lewens
in terme van tyd te bestuur.
Wanneer die kinders sê hoe laat gebeurtenisse plaasvind, kan jy ’n bespreking lei oor hoe hulle
dit weet. Hulle kan byvoorbeeld sê dat hulle ma vir hulle sê of dat hulle op die horlosie kyk om
uit te vind. As hulle op die horlosie kyk, kan jy hulle vra om te beskryf hoe die horlosie op daardie
tyd lyk.
Dit is ’n belangrike stap in kinders se ontwikkeling om gebeurtenisse met die tyd van die dag te
skakel. Hulle moet gereeld geleentheid gegee word om die tyd van die dag wat gebeurtenisse
gewoonlik plaasvind, te ervaar en te beskryf. Hulle moet ook ’n lys maak van gebeurtenisse wat
gewoonlik op verskillende tye van die dag plaasvind.
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Meting:
Kapasiteit, Massa (Gewig), Lengte en Oppervlakte
Die ontwikkeling van ’n begrip van meting volg ’n soortgelyke progressie ongeag watter eienskap
(kapasiteit, volume, massa, lengte of oppervlakte) gemeet word.
1. Eerstens moet kinders ’n bewustheid van die eienskap ontwikkel. Dit word bereik deur
verskillende voorwerpe met daardie eienskap te vergelyk, te orden en by mekaar te pas.
2. Daarna moet kinders leer hoe om die eienskap akkuraat te kwantifiseer deur eenhede te gebruik
wat van niestandaard- en informele eenhede tot meer formele eenhede ontwikkel.
3. Uiteindelik gebruik die kinders standaardeenhede en voer berekeninge in die konteks van meting
uit.
Die ontwikkeling van ’n bewustheid van eienskappe
Om kinders se begrip van die verskillende meetbare en vergelykbare eienskappe van ’n voorwerp te
ontwikkel en te ondersteun, fokus die vroeë aktiwiteite in hierdie gids daarop dat die kinders
voorwerpe vergelyk deur dit vol te maak ten einde ’n bewustheid van volume/kapasiteit te ontwikkel, ’n
skaal gebruik om voorwerpe in terme van gewig te vergelyk en die lengte van voorwerpe vergelyk deur
sowel direkte vergelyking as informele lengte-eenhede te gebruik.
Die kwantifisering van eienskappe
Voorwerpe kan dikwels deur middel van die direkte vergelyking van die een of ander eienskap vergelyk
word, byvoorbeeld deur dit langs mekaar te hou of deur dit op te tel om te voel watter een swaarder of
ligter is. Hoe kleiner die verskil in die eienskap wat vergelyk word, hoe moeiliker raak dit om die
voorwerpe deur middel van direkte vergelyking te vergelyk en hoe meer help dit om om die eienskap te
kan kwantifiseer. Aanvanklik word dit gedoen deur informele eenhede te gebruik.
Kwantifisering van die eienskap help ook om vrae soos die volgende te beantwoord: Hoeveel meer hou
die grootste voorwerp? Hoeveel swaarder is die grootste voorwerp? Hoeveel langer is die grootste
voorwerp? In die vroeë aktiwiteite in hierdie gids kwantifiseer (meet) kinders eienskappe deur
niestandaard- maar bekende eenhede te gebruik, soos koppies, skuifspelde, Unifix-kubusse, boontjies,
albasters en tandestokkies. Die aktiwiteite is noukeurig gestruktureer om die kinders bewus te maak van
hoe die keuse van maateenhede ’n invloed kan hê op sowel die doeltreffendheid (gemak) waarmee die
eienskap gemeet word as die presisie van die meting.
Regdeur die aktiwiteite moet die kinders aangemoedig word om te skat voordat hulle meet. Aanvanklik
mag hierdie skattings niks meer as raaiskote wees nie. Deur te skat ontwikkel die kinders egter ’n gevoel
vir die “hoeveelheid” van ’n eenheid. Hulle moet ook besin oor die geskiktheid van die eenhede wat
gebruik word om ’n eienskap te meet. Byvoorbeeld, dit is heel moontlik sinvoller om ’n koppie eerder as
’n eetlepel te gebruik om die volume van ’n emmer te bepaal.
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Die aktiwiteite maak die kinders ook meer bewus daarvan dat die gebruik van niestandaardeenhede (bv.
handspan, armlengte en tree vir lengte) probleme kan skep en dat dit sinvol is om gestandaardiseerde
eenhede te gebruik.
Die gebruik van standaardeenhede in berekeninge
Die waarde van die gebruik van gestandaardiseerde eenhede vloei dikwels voort uit mense se ervaring
van die gebruik van verskillende informele en niestandaardeenhede om die eienskappe van
voorwerpe te meet en te vergelyk. Kinders moet egter ook besef dat die keuse van standaardeenhede
dikwels grootliks arbitrêr is en dat die metrieke stelsel soos ons dit ken, niks anders as ’n algemeen
aanvaarde konvensie is om spesifieke eenhede te gebruik om sekere eienskappe te meet nie.
Die aktiwiteite in hierdie gids verskaf die praktiese ervaring en geleentheid vir kinders om ’n begrip van
meting op ’n sinvolle manier te ontwikkel. Die progressie van die aktiwiteite is bewustelik beplan sodat
die aktiwiteite, met die gepaste fasilitering en leiding deur die onderwyser, wiskunde op ’n sinvolle
manier duidelik maak.

HULPMIDDELS
Jy sal die volgende nodig hê:
•

’n Verskeidenheid voorwerpe/houers wat volgemaak kan word, geweeg kan word en waarvan die
lengte gemeet kan word. Die verskeidenheid houers moet houers insluit wat in party opsigte eenders
is, maar in ander verskillend is – byvoorbeeld eenders in hoogte, maar verskillend in kapasiteit. Ons
wil hê die kinders moet voorwerpe in terme van hulle verskillende eienskappe vergelyk. As die
voorwerpe te ooglopend verskillend is, raak die meet-aktiwiteit onbelangrik en verloor kinders
belangstelling. Die tabel op die volgende bladsy bevat ’n lys voorgestelde voorwerpe/houers.

•

’n Verskeidenheid informele niestandaard-maateenhede. Dit moet voorwerpe (eenhede) insluit wat
verskillend in grootte, gewig en vorm is sodat die kinders ervaring opdoen om groot voorwerpe met
verskillende (kleiner en groter) eenhede vol te maak, te weeg en te meet. Ons wil hê kinders
moet bewus raak daarvan dat, terwyl ’n kleiner eenheid tot ’n akkurater meting mag lei, dit ook
tydrowender is om die eienskap met die klein eenheid te meet.
In teenstelling daarmee, hoe groter die maateenheid, hoe minder
akkuraat is die meting, selfs al is dit minder tydrowend om die
eienskap te meet. Die tabel op die volgende bladsy bevat ’n lys
voorgestelde maateenhede.

•

’n Weegskaal. As julle nie ’n weegskaal het nie, is dit maklik om
een te maak.
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Hulpmiddel

Getal nodig

’n Verskeidenheid voorwerpe/houers wat volgemaak kan word, geweeg kan word en waarvan die
lengte gemeet kan word
Plastiekhouers: 250 ml, 500 ml, 1L en 2L ens.
Plastiekkoeldrankbottels: 250 ml, 500 ml, 1L en 2L
ens.
Glaskoeldrankbottels: 250 ml, 500 ml, 1L en 2L
ens.
Glashouers: bv. konfytbottels, grondboontjie-botterbottels, blatjangbottels
Kartonbokse: bv. melkkartonhouers, verpakkingsbokse

Genoeg vir elke groep om onafhanklik te werk

’n Verskeidenheid informele, niestandaard-maateenhede
Water, rys, sand – dit kan met lepels, koppies,
skepbakkies (soos klein jogurtbakkies),
volgemaakte toeritssakkies, volgemaakte
botteltjies, ens. gebruik word
Boontjies, albasters, Unifix- of geskakelde kubusse,
ens.

Genoeg vir elke groep om onafhanklik te werk en
ook genoeg om die grootste houer vol te maak,
die swaarste houer te balanseer en die hoogste
houer te meet

Tandestokkies, skuifspelde, roomysstokkies, ens.
Ander
Eetlepels
Teelepels

Genoeg vir elke groep om onafhanklik te werk

Maatkoppies
Weegskaal

Genoeg vir een per groep (sien die illustrasie van
’n weegskaal wat jy self kan maak)

OORSIG VAN DIE EENHEID
In hierdie eenheid beskryf ons elke aktiwiteit net een keer. Dieselfde aktiwiteit word egter baie keer vir
lengte, vir volume en vir massa (gewig) herhaal. Ons verwag dat die kinders elke kwartaal tipies tot twee
aktiwiteite met lengte, volume en massa (gewig) sal doen. ’n Aantal voorstelle word vir verskillende
kombinasies van voorwerpe en eenhede gemaak. Onderwysers moet dit vir hulle klasse en volgens die
beskikbare hulpmiddels aanpas.
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LENGTE-, MASSA- EN KAPASITEITAKTIWITEITE
In hierdie aktiwiteite verwag ons dat die kinders die volgende ontwikkel:
•

die selfvertroue om voorwerpe se kapasiteit, massa en lengte met behulp van
niestandaard-maateenhede (bv. lepels, koppies, bakstene, sakkies sand, handspan, treë) te
skat, te meet, te vergelyk en te orden.

Vir hierdie aktiwiteit benodig jy:
•

die hulpmiddels op die hulpmiddellys soos nodig vir elke aktiwiteit

•

’n aantekentabel vir elke aktiwiteit.

Die onderwyser se rol:
Dit is noodsaaklik dat die kinders aktief meedoen om ’n verskeidenheid houers en maateenhede
te gebruik om vol te maak, te weeg en te meet. Verder moet hulle baie geleentheid kry om dit
regdeur die jaar te doen.
Die bestuur van hierdie aktiwiteite:
•

Kies die voorwerpe waarmee die kinders sal werk.

•

Bepaal die eienskap (kapasiteit, massa/gewig en lengte) wat die kinders sal meet en die
eenheid wat hulle sal gebruik om dit te meet.

•

Stel ’n aantekentabel vir die kinders op waarin hulle hul resultate kan aanteken. Hieronder
is verskeie voorbeelde met aantekeninge oor elkeen. Elkeen van hierdie voorstelle moet as ’n
afsonderlike aktiwiteit beskou word en op ’n verskillende dag gedoen word. Pas hierdie
voorbeelde aan by die voorwerpe wat gemeet moet word en die eenhede wat in jou klas
beskikbaar is.
Maak seker die kinders weet wat om te doen en laat hulle die tabel invul.

•
•

LET WEL: Kinders moet elke meting tot die naaste telgetal in die maateenheid voltooi. In
hierdie stadium wil ons nie hê kinders moet hulle oor dele van die maateenheid bekommer
nie.

•

Lei ’n besinnende bespreking met die kinders nadat hulle die aktiwiteit voltooi het.
Voorgestelde vrae om die bespreking te lei, sluit in:
o Watter houer hou/weeg die meeste? Watter houer is die hoogste?
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o Watter houer hou/weeg die minste? Watter houer is die kortste?
o Het jy geweet wat hierdie antwoorde is voordat jy die tabel ingevul het? Hoe kon jy
geweet het?
o Het julle almal dieselfde resultate gekry? Indien nie, waarom nie?
o Kan jy enige onreëlmatighede wat julle waargeneem het, verduidelik?
o Bespreek die voordele/nadele van die verskillende eenhede.

Wat om van die kinders te verwag:
Hierdie aktiwiteite maak voorsiening vir die herhaalde praktiese ervaring daarvan om ’n
verskeidenheid eenhede te gebruik om verskeie houers vol te maak, te weeg en te meet.
Die fokus is hier daarop dat die kinders ervaring opdoen en selfvertroue ontwikkel om ’n
verskeidenheid eenhede te gebruik om verskeie houers/voorwerpe vol te maak, te weeg en te
meet. Deur hierdie aktiwiteite sal die kinders prakties ervaar hoe om groter houers met kleiner
eenhede te meet, asook om kleiner houers met groter eenhede te meet. Vir elke aktiwiteit sal die
kinders twee verskillende eenhede gebruik om dieselfde houers vol te maak, te weeg en te meet.
Dit fokus die bespreking op die geskiktheid van die verskillende eenhede om ’n spesifieke
eienskap te meet.
Kinders moet bewus raak van die verskillende meetbare en vergelykbare eienskappe (kapasiteit/
volume, gewig/massa en lengte) wat ’n voorwerp kan hê. Hulle moet ook ’n bewustheid van die
geskiktheid van die maateenheid ontwikkel – groter eenhede werk gouer, maar is minder
akkuraat en nie so geskik vir kleiner houers nie. Kleiner eenhede is weer tydrowender (veral
wanneer die grootte van die houer toeneem), maar is akkurater. Die gebruik van twee
verskillende eenhede om dieselfde eienskap in dieselfde aktiwiteit te meet, help om dit duideliker
te maak.
Wanneer die kinders vergelykings tref, moet hulle bewus wees van die eienskap wat gemeet word.
Hulle moet ook begin oplet dat die hoogste houer nie noodwendig die meeste hou of die meeste
weeg nie en dat die swaarste houer nie noodwendig die hoogste is of die meeste hou nie, ens.
Dit is belangrik dat die kinders aktief meedoen aan aktiwiteite waarin hulle volmaak, weeg en
meet en dat hulle regdeur die jaar baie geleentheid kry om dit te doen. Hulle moet ook
aangemoedig word om deel te neem aan groepbesprekings oor akkuraatheid, konsekwentheid
en waarneming.
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Voorgestelde kapasiteit-aktiwiteite
1.

Hoeveel koppies water en hoeveel albasters maak elke houer vol?
Maak vol

2L-koeldrankbottel

blatjangbottel

1 L-koeldrankbottel
2

koppies water
albasters
Onderwyseraantekeninge oor kapasiteit, voorbeeld 1:
Die verskillende eenhede behoort die kinders bewus te begin maak dat meer van die kleiner eenhede as
van die groter eenhede nodig is om ’n houer vol te maak. Aangesien ons sê kinders moet hulle resultate
tot die naaste telgetal van die maateenheid aanteken, behoort hulle te begin besef dat die kleiner
eenheid ’n akkurater waarde gee.
2.

Hoeveel boontjies en hoeveel kubusse maak elke houer vol?
Maak vol

grondboontjiebotterbottel

jogurtbakkie

roomysbakkie

boontjies
kubusse
Onderwyseraantekeninge oor kapasiteit, voorbeeld 2:
Omdat die grootte van die eenhede in hierdie voorbeeld meer eenders as die eenhede in voorbeeld 1 is,
behoort die kinders op te let dat die verskil in die getal eenhede wat nodig is om die houers vol te maak
minder verskillend as in voorbeeld 1 is.
3.

Hoeveel eetlepels water en hoeveel kubusse maak elke houer vol?
Maak vol

blatjangbottel

1L-melkkarton

grondboontjiebotterbottel

eetlepels water
kubusse
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Onderwyseraantekeninge oor kapasiteit, voorbeeld 3:
Al drie die houers se kapasiteit is eenders. Die besinnende bespreking behoort te begin toon dat daar ’n
behoefte aan ’n maateenheid is om te bepaal watter houer die meeste/minste hou – ons kan nie meer
daarop staatmaak om net na die houer te kyk nie.
Die gebruik van eetlepels om groot houers vol te maak behoort die kinders te help besef dat dit regtig
ondoeltreffend is om ’n baie klein eenheid vir ’n groot houer te gebruik, selfs al is dit akkurater. Ons
verwag dat party kinders gou sal wil ophou om die eetlepel te gebruik en eerder eers ’n koppie gebruik
om die houers vol water te maak en dan ’n eetlepel vir die laaste bietjie. Uiteindelik bereken hulle dan:
getal eetlepels = getal koppies x getal eetlepels per koppie + getal eetlepels om die houer heeltemal vol
te maak. Moenie hierdie benadering afdwing nie; wees net op die uitkyk daarvoor.
Voorgestelde massa/weeg-aktiwiteite
1.

Hoeveel albasters en hoeveel boontjies balanseer elke houer?
Weeg

2L-koeldrankbottel

blatjangbottel

1 L-koeldrankbottel
2

albasters
boontjies
Onderwyseraantekeninge oor massa (gewig), voorbeeld 1:
Die verskillende eenhede behoort die kinders bewus te begin maak dat meer van die ligter eenhede as
die swaarder eenhede nodig is om ’n houer te balanseer. Aangesien ons sê kinders moet hulle resultate
tot die naaste telgetal van die maateenheid aanteken, behoort hulle te begin besef dat die ligter eenheid
’n akkurater waarde gee.
2.

Hoeveel kubusse en sakkies sand balanseer elke houer?
Weeg

grondboontjiebotterbottel

jogurtbakkie

roomysbakkie

kubusse
sakkies sand
Onderwyseraantekeninge oor massa (gewig), voorbeeld 2:
Soos in voorbeeld 1, behoort die verskillende eenhede die kinders bewus te begin maak dat meer van
die ligter eenhede as die swaarder eenhede nodig is om ’n houer te balanseer. Hulle moet ook begin
besef dat die ligter eenheid ’n akkurater waarde gee, selfs al beteken dit meer werk as met die swaarder
eenheid.
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Hoeveel kubusse en hoeveel albasters balanseer elke houer?
Weeg

blatjangbottel

1L-melkkarton

grondboontjiebotterbottel

kubusse
albasters
Onderwyseraantekeninge oor massa (gewig), voorbeeld 3:
Twee van die drie houers lyk asof dit dieselfde gewig kan hê. Die besinnende bespreking behoort te
begin toon dat daar ’n behoefte aan ’n maateenheid is om te bepaal watter houer die meeste/minste
weeg – ons kan nie meer daarop staatmaak om die houers net op te tel en te “voel” watter een die
swaarste is nie.
Voorgestelde lengte-aktiwiteite
1.

Hoeveel tandestokkies en kubusse wat punt aan punt gerangskik is, is dieselfde lengte as elke
houer?
Meet lengte

grondboontjiebotterbottel

jogurtbakkie

roomysbakkie

tandestokkies
cubes

Onderwyseraantekeninge oor lengte, voorbeeld 1:
Die verskillende eenhede behoort die kinders bewus te begin maak dat meer van die korter eenhede as
die langer eenhede nodig is om ’n houer se hoogte te meet.
2.

Hoeveel skuifspelde en kubusse wat punt aan punt gerangskik is, is dieselfde lengte as elke houer?
Meet lengte

2L-koeldrankbottel

blatjangbottel

1
2 L-koeldrankbottel

skuifspelde
kubusse
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Onderwyseraantekeninge oor lengte, voorbeeld 2:
Kinders behoort sonder om enige iets te meet te kan raai/skat wat die langste/kortste is. Daar mag egter
twyfel wees oor die blatjangbottel en die 12 L-koeldrankbottel, waarvan die lengte (hoogte) eenders is.
Die waarde daarvan om die lengte van voorwerpe te meet om twyfel te voorkom, begin duidelik raak.
Wanneer die kubusse as lengte-eenheid gebruik word, sal die kinders moontlik nie tussen die lengte
(hoogte) van die blatjangbottel en die 12 L-koeldrankbottel kan onderskei nie omdat die eenheid nie klein
genoeg is nie. Dit lei tot ’n bewustheid van die rol van die keuse van maateenhede.
Omdat die lengte van die eenhede in hierdie voorbeeld meer eenders as die eenhede in voorbeeld 1 is,
behoort die kinders op te let dat die verskil in die getal eenhede wat nodig is om die houers vol te maak,
minder verskillend as in voorbeeld 1 is.
3.

Hoeveel tandestokkies en skuifspelde wat punt aan punt gerangskik is, is dieselfde lengte as elke
houer?
Meet lengte

blatjangbottel

1L-melkkarton

grondboontjiebotterbottel

tandestokkies
skuifspelde

Onderwyseraantekeninge oor lengte, voorbeeld 3:
Soos in voorbeeld 2 waar die tandestokkies as die eenheid van lengte gebruik word, sal die kinders dalk
nie in staat wees om tussen die lengte (hoogte) van die houers te onderskei nie omdat die tandestokkies
te lank is.
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