
Graad 7 LEWENSORIЁNTERING – Plan van Aksie:  5 – 15 Mei 
NOTAS: 

• Doen al die werk netjies in jou werkboek. Skryf ‘n opskrif en ‘n datum en trek ‘n lyn as jy 

die aktiwiteit voltooi het.  

• Onthou om aktief te bly!! 

• Enige vra kan via WhatsApp gevra word en sal tussen 11:00-12:00 beantwoord word. 

Juffrou Susan 0727534774 

 

Datum Werk Bron / Assessering 
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EENHEID 2: Speel gemeenskap- 
of inheemse speletjies wat inval 
insluit.  
Lees: Onthou jy hoe om ‘n bal te 
gooi? bl. 88 - 91 
Vrae: Beantwoord die VRAE 
hieronder in jou werkboek. Skryf 
die vraag en die antwoord. 

Via Afrika Handboek bl. 88 - 91 
 
 
 
 

Antwoorde sal in die klas geassesseer 
word. 
  

VRAE: 

1. Verduidelik die volgende konsepte: 
1.1.  Inheemse 
1.2.  Inval speletjies 
1.3.  Verdedig 
1.4.  Aanval 
2. Hoe word ‘n punt aangeteken in die aangepaste netbal speletjie? 
3. Hoe identifiseer ons die verskillende spanne in die verdedig en aanval 
speletjie? 
4. Watter span wen die speletjie van verdedig en aanval? 
5. Hoe word ‘n speler ontvries in die speletjie van verededig en aanval? 

EENHEID 3: Deelname aan en 
bewegingsuitvoering in inheemse 
speletjies met inval konsep 
ingesluit. 
Bestudeer: Reëls om te onthou. 
bl. 92 
Doen: Ontwerp jou eie 
inheemse speletjie wat die 
konsep van inval insluit. 
 

Via Afrika Handboek bl. 92 
 
 
 
 
Jou speletjie sal geassesseer word as 
‘n projek. Skenk asseblief aandag 
aan die kriteria waaraan jy 
geassesseer sal word. 

KRITERIA vir jou speletjie: 
1. Wat is die naam van jou speletjie? 
2. Hoeveel spelers kan in ‘n span deelneem? 
3. Hoe sal die verskillende spanne geïdentifiseer word? 
4. Wat is die reëls van die speletjie? Jy moet ten minste 5 reëls insluit. 
5. Watter toerusting is nodig om die speletjie te speel? 
6. Hoe word punte toegeken en hoe word die speletjie gewen? 
7. Watter veiligheidsreëls moet toegepas word tydens die speletjie? Noem 
ten minste 5. 



 
Algemeen: 
Handig in as ‘n projek, wanneer die skole heropen, netjies gedoen op los 
blaaie/gedruk of op karton. Jy mag jou projek tik of per hand skryf. Jy mag 
nie ‘n bestaande speletjie net so gebruik nie. Jy moet ten minste 3 
reëls/aspekte van ‘n bestaande speletjie verander voordat jy die speletjie 
as jou eie kan aanbied. 
Geniet elke oomblik, dink kreatief en uit die boks uit! 
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EENHEID 1: Loopbaanrigtings. 
Lees: Loopbaanrigting en 
oogmerke en doelwitte bl. 94-95 
Doen: Teken jou eie tabel en 
voltooi die tabel onder die 
opskrifte soos die tabel hieronder. 
Dit moet netjies in jou werkboek 
gedoen word. 

 
Via Afrika Handboek bl.94 - 95 
 
 
Tabel sal in die klas geassesseer 
word. 
Ek het die eerste een vir jou gedoen. 
Skryf dit in jou werkboek en voltooi 
dan die 5 ander loopbaanrigtings. 
 

TABEL opskrifte: 
 

Loopbaanrigting Tipe werk wat gedoen word Moontlike 
loopbaanrigtings  

Landbou, voedsel, 
omgewing en 
natuurlike hulpbronne. 

Boerdery, voedselgewasse, 
plante, diere, rivier, seë, 
woude, bewaring en 
beskerming van natuurlike 
hulpbronne 

Boer, voedseltegnikus, 
botanis, wildbewaarder, 
veearts, marinebioloog,om 
water te verskaf en te 
bespaar, bosbouer, 
omgewingskundige en sjef 

 

 
EENHEID 1: Loopbaanrigtings. 
Lees: Kyk na jou belangstellings 
en identifiseer ‘n loopbaanrigting. 
bl. 96 - 97 
Skryf: die ses stappe wat jou kan 
help om ‘n loopbaan te kies. 
Doen: Aktiwiteit 1 bl. 104  
 
 

 
Via Afrika Handboek bl .96 - 97 
 
 
 
Doen in jou werkboek. 
 
Via Afrika Handboek bl. 104 
Skenk aandag wanneer jy die vrae 
beantwoord en die  stappe volg omdat 
hierdie ‘n baie goeie riglyn sal wees 
om jou toekomstige loopbaan te kies. 
Antwoorde sal in die klas geassesseer 
word. 
 

 

 

 


