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Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Vertel nuusgebeure, naskryf, 
skryf 'n sin 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Praatvaardighede/
Skryfvaardighede/Fyn  
motoriese bewegings 

Aan die opvoeder 
 
Die leerder vertel sy/haar nuus.  Skryf een 
nuussin neer.  Die leerder kopieër jou sin.  
Nou illustreer die leerder die nuussin.  As die 
leerder daartoe in staat is om sy/haar eie 
sinne te skryf, gee hom/haar die geleentheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel:   
Bind die leerder se nuusblaaie saam om 'n nuusboek te maak. 
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Aan die opvoeder  
 
Druk asseblief hierdie blaai uit.  Plak dit op in die klaskamer 
sodat die rympie daagliks geleer kan word.   
Evalueer op Dag 5. 
 
 
Telaktiwiteit:  Tel in vywe van 5 - 50 en terug. 
 
 
Leer die rympie vir die leerder/s. 
 

Aan die opvoeder 
 
Druk asseblief hierdie blaai uit.  Plak dit op in die 
klaskamer sodat die oefeninge daagliks gedoen kan word.  
Evalueer op Dag 5. 
 
 
 Loop soos 'n perd - lig die knieë hoog. 
 Naboots van dierebewegings: 
      - Eende waggel 
      - Hase hop 
      - Paddas spring 
      - Perde galop 
      - Voëls vlieg 
      - Olifante loop. 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Tel, aanleer van 'n rympie 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Ouditiewe Aandagtig luister/
Korttermyngeheue 

Een en twee en drie en vier, 
vang 'n vis uit die rivier. 
Vyf, ses, sewe, ag, 
smyt hom t'rug met al my krag. 
 
Waarom is hy t'ruggesmyt? 
Want hy het my seer gebyt. 
Hy't geknaag en hy't gekou, 
en kyk hoe lyk my vinger nou! 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Loop, naboots van diere-
bewegings 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Groot motoriese bewegings B
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Werkblaai:  B13.1 

Aan die opvoeder    
 
Gebruik konkrete apparaat om die konsep van verdubbeling te  
verduidelik, naamlik optelling van dieselfde getal twee keer bv. 
4 + 4 = 8 of 4 verdubbel = 8. 

Verdubbel. 

Vul die ontbrekende getalle in. 

a.  7, 8, _____, 10, _____, 12 
 

b.  10, 9, _____, _____, 6, _____ 
 

c.  2, 4, _____, 8, _____, 12 
 

d.  5, _____, _____, 8, _____, 10 

Gebruik enige van hierdie getalle om jou eie plus en 
minus somme te maak. 

1 2 9 

4 3 8 

5 6 7 

1 + 1 = 2   5 - 1 = _____  ___________ 
 

7 + 1 = _____      4 - 1 = _____  ___________ 
 

___________      5 + 1 = _____        ___________ 

Vul die ontbrekende kolletjies in.  Doen die somme. 

1 

3 

8 4 + 4 = 8 
____________ 
 
 

____________ 
 
 

____________ 

4 

2 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Verdubbel getalle, getallesinne, 
optelling, aftrekking 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Getalbewerking/Fyn motoriese 
bewegings 
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Werkblaai:  B13.2 Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Optelling en aftrekking 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Getalbewerking/Figuurgrond/
Fyn motoriese bewegings 
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Werkblaai:  B13.3 

Tel in 2's. 

  

  

  

          

  

  

  

  

  

 

Tel in 3's. 
  

  

  

        

  

   

Woordsom. 

Plak die geld op die regte plek. 

    

    

R4 

R6 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Tel, sny en plak, werk met geld 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Getalbegrip/Fyn motoriese 
bewegings 

  Hoeveel gaatjies 
in die soutpot? 

Hoeveel gaatjies 
in die peperpot? 

Kleur die pot 
met die meeste 
gaatjies rooi in. 

Kleur die pot 
met die minste 
gaatjies geel in. 
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Oefening A13.2 

Watter drie woorde rym? 
 
1. dit  wis  wit  sit 
 
2. gis  mis  sig  nis 
 
3. pit  lig  jig  rig  
 
4. kil  ril  pil  kis  
 
5. tik  lit  hik  wik  
 
6. dis  win  vin  min  
 
7. rif  sif  lis  gif 
 
8. dig  wig  nig  sin  
 
9. mik  sis  pik  dik 
 
10. vis  lip  wip  dip  

Aan die opvoeder      
 
Lees die woorde vir die leerder.   Die leerder moet sê watter 
drie woorde rym. 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Luister vir woorde wat rym (i) 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Aandagtig luister/Diskriminasie/
Rymwoorde 
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Werkblaai:   B13.4 

Dit is die klein letter x.  Volg die vorm 
van die letter met jou wysvinger.  
Begin by die kol en volg die pyltjies.  
Skryf nou die x in die lug.  Skryf dan 
die x op die swartbord.  Skryf nou die 
x op jou lei. 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Natrek en naskryf van die klein 
letter x 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Handskrifvaardighede/Oog-
hand ko-ördinasie/Fyn  
motoriese bewegings 
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Werkblaai:   B13.5 

Skryf oor elke klein letter x met 
vetkryt.  Begin by die kol en volg die 
pyltjies.  Raak aan die boonste en 
onderste lyne.  Voltooi al die rye. 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Natrek en naskryf van die klein 
letter x 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Handskrifvaardighede/Oog-
hand ko-ördinasie/Fyn  
motoriese bewegings 
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Werkblaai:   B13.6 

Kies die regte woord. 

Soek die maats en skryf hulle oor. 

1. Die vis is in die ____________.  (dak bok bak) 
 
2. Sy ____________ is wit.  (vir vin win) 
 
3. Sy lip is ____________.  (pik bik dik) 
 
4. Hy hik en ____________.  (hik bik dik) 
 
5. Hy wil graag ____________ eet.  (bale baie dale) 

vis v __ __ 

lip 
baie 

graag 

hik h __ __ 

l __ __ 

g__ __ __ __ 

b__ __ __  

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Lees, kies en vul weggelate 
woorde in 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Ouditiewe & Visuele  
Diskriminasie 
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Die lewensiklus van 'n padda— 
Het jy geweet dat paddas op die grond en 
in die water kan leef?  'n Padda is 'n 
amfibieër wat sy lewe altyd in die water 
begin.  ‘n Amfibieër leef ‘n deel van sy lewe 
in die water, en ‘n ander deel op land. 
 
 

'n Wyfiepadda lê 'n trossie eiers in 'n 
dammetjie.  Dit word padda-eiers genoem. 

Rondom elke klein swart eiertjie 
is 'n ronde jelliesakkie wat dit 
beskerm.  Die jelliesakkie 
beskerm die eier sodat dit nie 
uitdroog nie. 

Na sowat 'n week kan ‘n mens ‘n 
kop en ‘n stert in die eiertjie 
sien. 

Kort daarna is die eiertjie gevul 
met ’n klein paddavissie.  Hy wikkel 
hom uit. 

Oefening A13.4 

Die paddavissie eet baie klein plantjies wat in die water dryf. 
 
 

Hy wikkel sy stertjie om te swem.  Hy haal 
onder die water met kieue asem.  Dit lyk soos 
veeragtige vingertjies langs sy kop. 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Die lewensiklus van 'n padda 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Visuele Diskriminasie/Begrip 

Hoe word ‘n padda groot? 

Na vyf weke kry die paddavissie agterpote. 
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Na omtrent vyftien weke is hy 'n klein paddatjie.  Die padda 
verlaat die water om op land te kom leef. 

‘n Padda het sterk agterpote om mee te 
spring.  Hy het swemvliese tussen die tone 
van sy agterpote wat hom help om vinnig 
te swem.  

Die padda vang kewers, insekte en wurms om te eet.   'n Padda 
kan kwaak.  
 
Die padda groei en word al hoe groter. 
 
Na sowat drie jaar sal die nuwe wyfie-padda gereed wees om 
weer padda-eiers te lê. 

Aan die opvoeder 
 
Druk asseblief hierdie blaai uit.  Plak dit op in die 
klaskamer sodat die oefeninge daagliks gedoen kan word.  
Evalueer op dag 5. 
 
Leer die leerder/s die gedig 
 
Paddalied 
Ure, maande, jare lank 
Hoor jy net die paddaklank: 
Kwaak, kwaak, kwaak, 
Kierie, kierie, kierie, kierie, 
Woerts deur die water! 
Kwaak, kwaak, kwaak, 
Kierie, kierie, kierie, kierie, 
Kwaak, kwaak, kwaak, 
Woerts deur die water! 
 

Module 13 
 
Aktiwiteit:   

Leer 'n gedig (Paddalied) 
 
Eenheid 13:   

Koudbloedige diere:   
Oudtiewe Aandagtig luister/
Korttermyngeheue 
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