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Vak en Bronne  MAANDAG 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Platinum Handboek  
Klaswerkboek 
 
 

Kom ons wees kreatief - Ontwerp ‘n voorblad (40 min) 

 Lees deur bl. 71 in jou handboek en beantwoord die vragies hardop aan iemand. 

Doen die volgende in jou AFR. klaswerkboek: 

• Ontwerp ‘n opskrif (sien voorbeeld) 

• Teken/plak ‘n doringagtige plant in die middel van jou bladsy en kleur dit netjies in.       

• Gebruik agt byvoeglike naamwoorde om die plant/dorings te beskryf. Skryf hierdie woorde rondom die 

prentjie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow book 
 

Rainbow book p.104 & 105 – Comprehension (20-30min) 
Hint: For question 2, you may need to ‘Google’ the answer – it is not in the story. 
Also, remember that if there are two lines to write on, then two reasons or facts are expected for the answer. 

WISKUNDE  
YouTube 
 
 
 

Kapasiteit en Massa 

1. Voltooi die meting oefen assessering. Dit is in die “memo folder” - jy hoef dit nie uit te druk nie. Jy kan net die 

antwoorde in jou studienotasboek/opsommingsboek neerskryf. Maak seker dat jy jou werk reg genommer 

het. Doen dit soos ’n toets en merk dit na die tyd. Daar is ‘n memo in die “pdf folder”. KLIEK HIER  om na 

die video te kyk wat sekere dele van die memo verduidelik. 

 

NW  

https://youtu.be/scVgIoEbPXU


GESKIEDENIS 
Handboek 
 

 

• ·Maak jou Sosiale Wetenskappe boek op bl. 72 oop. 

•  Lees die inligting op bl. 72 en 73 sorgvuldig. 

•  Onthou dat daar `n verduideliking van elke ROOI woord  in die WOORDBANK aan die bokant van die 

betrokke bladsy is. 

• KLIEK HIER om na 'n video te kyk waarin bladsy 72 en 73 bespreek word. 

 

AARDRYKSKUNDE 
 

• Maak die pdf: THE SIX PHYSICAL AREAS IN SOUTH AFRICA/ DIE SES FISIESE GEBIEDE IN SUID-

AFRIKA, wat jy in die memo-lêer sal vind, oop. Kyk aandagtig na elk van die 20 skyfies. 

• Maak jou werkboek op bladsy 19 oop en voltooi die gedeelte bo die kaart.      

 
• Voltooi nou die gedeelte onder die kaart. 

 
 

 

TEGNOLOGIE  
 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

Kuns – sien die pdf. Dit is opsioneel. 
LO – sien die pdf. 

 

 

https://youtu.be/p6mBIecrr1Y
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Vak en Bronne  DINSDAG 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Platinum Handboek  
Veklarende woordeboek/ 
internet 
 

Lees en begrip (25 min) 

Lees die gedig op bl. 207 in die handboek, Geen rosie sonder dorinkie deur A.G. Visser, twee maal hardop vir 

iemand.  

Beantwoord die vrae, nr. 1-7 op bl. 72, mondelings. Probeer om in volsinne te antwoord. Jy gaan ‘n verklarende 

woordeboek benodig om nr. 7 te doen of jy kan die woorde op die internet naslaan. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow Book 
 

p.106 (20 –30min) 

• Complete the sentences about Bheki. You will need to think up your own reasons and answers.  Make up 

sentences about him. 

• Write the paragraph about what Bheki wants. Start your paragraph with: I think that Bheki …                  

You should include reasons for what you think.  E.g. Bheki really wants … because he …. 

•  Syllables. Tip: it helps to ‘clap’ it out, while saying the word. (These are difficult ones – good luck      ) 

 

WISKUNDE  
Iconic 

 
 
 

Kapasiteit Probleemoplossing 

1. Hoofreken - Iconic bl.21 blok 37 

2. Kapasiteit probleemoplossing werkvel. Dit is in die “memo folder” - jy hoef nie dit uit te druk nie. Jy kan dit in 

jou studienotasboek/opsommingsboek doen. 

 

NW 
 

 

GESKIEDENIS 
Handboek 
 

 

1. Gister het jy na die video bespreking van die rolle van vrouens en meisies en die rolle van die mans en die 

seuns gekyk. Hopelik het jy goed geluister en geoefen. Kyk weer mooi na die prente op bladsy 72 en 73 

om jou geheue te verfris. Maak dan jou handboek toe. 

2. Maak jou werkboek op bladsy 20 oop.  

3. Trek `n kantlyn en skryf die datum en verdeel dan die bladsy in die helfte van bo na onder. 

4. Skryf die opskrifte soos hieronder aangedui. 

 



12 Mei 2020   

 

Rolle van Vrouens en Meisies 

 

Rolle van Mans en Seuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kyk na die tabel hieronder. Elke blokkie bevat `n taak wat verrig moes word. Skryf elke taak onder 

die korrekte opskrif op bl. 20 van jou werkboek. Los `n reël oop na elke taak. 

Doen leerwerk. Ontbos die veld. Weef mandjies.  

Gaan haal: 

• water 

• vuurmaakhout 

• koeimis 

Bou die hutte en dek die dakke met 

riet en bou die veekrale. 

Versorg die diere: 

• herders 

• melk die koeie 

• verdik en versuur die melk om 

  amasi te maak 

Hou vergaderings en  

neem besluite. 

Die slag en afslag van diere. Maak kos en bier. 

Doen pottebakkery. Gaan oorlog toe. Doen metaalwerk. 

Werk op die landerye 

• plant 

• onkruid uithaal 

• oes 

Pleister die vloere en mure van die 

hutte met koeimis.  

 

• Gebruik die memo in die memo-lêer om jou werk te merk. 

 



AARDRYKSKUNDE 
 

• Maak die pdf: THE SIX PHYSICAL AREAS IN SOUTH AFRICA/ DIE SES FISIESE GEBIEDE IN SUID-

AFRIKA, wat jy in die memo-lêer sal vind, oop. 

• Gaan na die 2de skyfie. Jy sal die KAART wat die ses fisiese gebiede in SA toon, sien. 

• Maak jou werkboek op bladsy 19 oop. 

• Maak gebruik van die kaart op die 2de skyfie om jou te help om nou die buitelyne van die ses fisiese 

gebiede (in potlood) versigtig op die kaart in jou werkboek te teken.  

• Kyk mooi na die fisiese gebiede om te sien waar hulle die grense van die provinsies oorsteek. Dit sal jou 

help om jou buitelyne te teken. 

• Gebruik nou die kleure, soos aangedui op die kaart van die fisiese gebiede, om jou kaart te ‘shade’. 

• Voltooi ook die sleutel onder die kaart op bladsy 19 deur die korrekte kleure te gebruik. 

•  Onthou om jou bes te doen! 

 

TEGNOLOGIE   

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

Kuns – sien die pdf. Dit is opsioneel. 
LO – sien die pdf. 
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Vak en Bronne  WOENSDAG 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Platinum Handboek  
Klaswerkboek 
 
 
 
 

Leesbegrip (40 min) 

Lees deur die kenmerke van gedigte op bl. 73. 

 Lees dan die gediggie Eina-woorde op bl. 74 in die handboek. Beantwoord die Post-lees vrae  

nr. 1-10 netjies in jou Afr. Klaswerkboek. Onthou om in volsinne te antwoord.  

Gebruik die volgende opskrif: 

____ Mei 2020 

Post-lees bl. 74 nr. 1-10 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow Book 
 

p.107 (20-30min) 
Only do the writing and drawing section. Write two paragraphs about what you think happened to Bheki.  
Drawings should be done in pencil and coloured in with pencil crayon. This is an open question, there is no right 
or wrong answer. 



WISKUNDE  
 
 

HTU ÷ TU 

1. Sleutels en Slotte werkvel. Dit is in die “memo folder” - jy hoef dit nie uit te druk nie. Voltooi net die 8 somme in 

jou studienotasboek/opsommingsboek. 

 

NW 
 

 

GESKIEDENIS 
Handboek 
 

 

Lees DIE ROL VAN DIE KAPTEIN op bladsy 74 in jou handboek. 

Onthou om ook die sinne aan die regterkant van die prentjie te lees. 😎 

AARDRYKSKUNDE 
Handboek 
 

Lees bladsy 50 tot 53 in jou handboek. Leer die woorde in die WOORDBANKE op bladsy 50 en 51. 

TEGNOLOGIE  
 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

Kuns – sien die pdf. Dit is opsioneel. 
LO – sien die pdf. 
 

 

 

 

 

 

 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademiese Tuisonderrigprogram: 5de Oplaai (11 Mei) 
 

Let asseblief op dat ons nie verwag dat die PDF-dokumente gedruk moet word nie.  Dokumente kan vanaf ‘n toestel gebruikword. 

Vak en Bronne  DONDERDAG 
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Taal (40 min) 

Lees aandagtig deur Taalfokus 1, 2 en 3 op bl. 77-78 in die handboek. 

Voltooi die taaloefening vrae nr. 1-5 (bl. 77-78) netjies in jou Afr. Klaswerkboek. Gebruik die volgende opskrif: 

____ Mei 2020 

 Oefen taal bl. 77-78 nr. 1-5 

 

Gebruik die volgende riglyne om die vrae te beantwoord: 

 Vraag 1 – Stel ‘n tabel op bv. 
 

 



Woord Verkleinwoord Meervoud 

doring dorinkie dorings 

 

Vraag 2 – Volg instruksie in werkboek. 

 Vraag 3 – Skryf die sinnetjies oor en voeg die regte versamelnaam in in kleur. 

 Vraag 4 – Skryf slegs die intensiewe vorme ondermekaar neer, bv: 

                 bloedjong 

                 beeldskone 

 Vraag 5 – Skryf die sinnetjies oor en vul die intbrekende leestekens in in kleur. 
 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow book 
 

p.107 (10min) 
Answer the two exercises on adjectives. 

WISKUNDE  
Iconic 
 

 

Probleemoplossing 

1. Hoofreken - Iconic bl.21 blok 38 

2. Probleemoplossing 6 werkvel. Dit is in die “memo folder” - jy hoef dit nie uit te druk nie. Jy kan dit in jou 

studienotasboek/opsommingsboek doen. 

 

NW 
Werkboek 
Handboek 

 

Hersiening van Onderwerp 6 - Gebruik jou handboek en jou werkboek om die nuwe werk wat ons die 
afgelope paar weke behandel het te hersien. 
 

1. Voltooi wetenskapstaalaktiwiteit op bl. 72 in jou HB op bl.38 in jou WB. 

           1= D  

           2= ens. 

 

2. Los  een lyntjie oop en voltooi die hersieningsaktiwiteit op bl. 72 in HB op bl. 38 in jou WB.  

3. Die memorandum is beskikbaar, nadat jy jou werk self voltooi het, merk dit en skryf die regte antwoorde 

neer in kleur potlood. 

       

GESKIEDENIS 
 

 

AARDRYKSKUNDE 
 

 

TEGNOLOGIE  
 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

Kuns – sien die pdf. Dit is opsioneel. 
LO – sien die pdf. 
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Vak en Bronne  VRYDAG 
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Skryf ‘n paragraaf (20 min) 

Doen die volgende op lyntjiespapier en plaas dit in jou algemene leêr onder Afrikaans: 

 

Gebruik die intensiewe vorme op bl. 78 in die handboek (Taalfokus 2) om jou eie storieparagraaf te skryf (‘n 

soortgelyke paragraaf soos by nr. 4). Jou paragraaf moet 6-7 sinne lank wees. Onderstreep die intensiewe vorme 

met kleur. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Rainbow book 
 

Rainbow book p.108 & 109 Comprehension, vocab and sentence construction. (30 - 35min) 
 

WISKUNDE  
Iconic 

Reënboogboek 
Matific 

Simmetrie 

1. Hoofreken - Iconic bl.21 blok 39 

2. Reënboogboek bl.158-159 

3. Matific - voltooi die 3 simmetrie voorbereide take. 

 

NW 
 

 

GESKIEDENIS 
 

 

AARDRYKSKUNDE 
 

 

TEGNOLOGIE  
Handboek:  
Platinum NWT 
  
 

Lees bladsy 95, 96 en 97 in jou Platinum handboek noukeurig deur. Moenie die aktiwiteite doen nie. Dit is nie 

belangrik nie. 

Hierdie week gee ek julle meer tyd om julle sjokolade vloeidiagramme klaar te maak. Onthou om dit baie netjies 

in te kleur. 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

Kuns – sien die pdf. Dit is opsioneel. 
LO – sien die pdf. 
 



 


