
AARDRYKSKUNDE     10 JUNIE 2020 

Ouers en maats,  

Ek hoop julle het almal ‘n geseënde week gehad.  

Hoe het dit met die huistoetsies gegaan? 

 

Hier is julle werkies vir die week wat voorlê. 

 

WOENSDAG, 10 JUNIE 

Doen verbeteringe van werk (Akt. 13, Bl. 37) 

En as jy nog nie die nege provinsies en hulle hoofstede onder die knie 

het nie, gaan dit asb weer deur. 

 

MEMORANDUM 

AKTIWITEIT 13, BL. 37 

1. Limpopo, Mpumalanga, Noordwes, Vrystaat, Kwazulu-Natal, Oos-Kaap, 

Wes-Kaap, Noord-Kaap, Gauteng. 

2. Gauteng 

3. Noord-Kaap 

4. Limpopo 

5. Noord-Kaap, Wes-Kaap 

6. Oos-Kaap, Kwazulu-Natal 

7. A. Noordwes, Oos-Kaap, Wes-Kaap, Noord-Kaap 

B. Mpumalanga is aan die oostekant van die land geleë end it is waar die 

son opkom. 

 

 

 



DONDERDAG, 11 JUNIE 

EENHEID 6: ‘N AARDBOL EN KAART VAN DIE WêRELD 

Lees deur Bl. 40. 

Kyk mooi na die nuwe woorde: aardbol en eiland. 

Verstaan jy wat die verskil tussen ‘n vasteland en ‘n eiland is? 

Doen akt. 16 Bl. 40 

 

VRYDAG, 12 JUNIE 

Leer die name van die vastelande en oseane op die kaart Bl. 41 

 

MAANDAG, 15 JUNIE 

Gebruik die kaart van die wêreld wat ek saam met die vorige pakkie 

werk uitgedeel het en doen AKT. 17 Bl.42 

Knip die kaart kleiner en plak dit in jou werkboek. 

 

DINSDAG, 16 JUNIE 

Doen die voorbeeld van die Kwartaal-assessering op Bl. 43 

Onthou om bo-aan die opskrif (Kwartaal-assessring) Bl. 43 en die 

datum te skryf. 

Jy hoef nie die vrae te skryf nie, net die nommer en die antwoord. 

Doen vandag nr. 1-4. 

By nr 3 - Gebruik vyf lyne vir vir 3a en vyf lyne vir 3b. 

By nr 4 – Skryf die hele brief neer. 

Moenie ‘n lyn trek nie, môre gaan jy net na nr. 4 weer aan. 



WOENSDAG, 17 JUNIE 

Voltooi vandag die kwartaal-assessering. 

Doen nr. 5 – 10 

 

LEKKER WERK!  

 


