
Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 17 - 28 Augustus 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 1 (Maandag/Dinsdag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkboek 2 
Platinum handboek 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Visuele teks: ADVERTENSIES 
Kyk na die video wat oor advertensies handel. KLIK HIER. Gebruik die powerpoint om ekstra voorbeelde van 
advertensies in die klas te bespreek.  
 
Praat oor die volgende: 
•Produk / diens 
•Gehoor (teikenmark) 
•Trefkrag (slagspreuk en taalgebruik) 
•Beeldmateriaal (skrif, kleur en prente) 
 

WERK VIR BY DIE HUIS: 
Voltooi:  

1) Trappe van vergelyking TABEL (plak in WB) - Gebruik memo in “memo folder” om jou eie antwoorde te 

merk. Spelling is belangrik! 

 

2) Lees: Teks 2, Dinge wat my laat gril, bl. 105 in HB. 

Voltooi: HB bl. 106, Post-lees vrae, nr. 1-7 in WB.  

Gebruik memo in “memo folder” om jou eie antwoorde te merk. Doen verbeteringe. Volsinne is belangrik! 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Oral Presentation Sheet 
 
Platinum textbook 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Discussion of requirements for oral presentation. 
 
 

WERK VIR BY DIE HUIS: 
Platinum Textbook p54 no. 1,2,4 
Do this work in your workbook. 
 

WISKUNDE  
YouTube 
Wiskunde boekie 
 
 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Onegte breuke en gemengde getalle 

1. KLIK HIER vir ‘n verduideliking van onegte breuke en gemengde getalle. Merk jou werk – gebruik die memo in 

die “memo folder”.  

2. Voltooi die voorbeelde op bl.14 in die breuke afdeling van jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik die 

memo in die “memo folder”. 

https://youtu.be/G0DY4u_kxDY
https://youtu.be/qsrFXJONe30


Hoofreken boekie 
Reënboogboek 

WERK VIR BY DIE HUIS: 

• Voltooi die ekwivalente breuke hersiening bladsy in jou Hoofreken boekie op bl.26. Merk jou werk – gebruik 

die memo in die “memo folder”. 

• Reënboogboek – voltooi bl.35. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”.  

 

 

 

 

 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 17 - 28 Augustus 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 2 (Woensdag/Donderdag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reënboogboek 2 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 

Skryf: Ontwerp jou eie advertensie  
Beplan jou advertensie vooraf in potlood op ‘n wit bladsy en plak dit in jou werkboek.  
Dit moet die volgende inhoud bevat: 

 

• Produk / diens 
• Meer inligting oor produk of diens (hoe dit werk) 

• Interessante woorde / frases (slagspreuk) 

• Prente 

• Prys 

• Waar te koop 

• Kontakbesonderhede 

• Teikenmark 

Neem in ag: 

• Uitleg 

• Letter tipe en grootte 

• Kleurgebruik 

WERK VIR BY DIE HUIS: 
Voltooi: Reënboogboek (boek 2) bl. 40 – 41. Gebruik die memo in die “memo-folder” om jou antwoorde te merk. 

Volsinne is belangrik. 

 



ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Platinum Textbook 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Platinum Textbook p88 & 89.  
Comprehension about Richard Simelane. Questions 1 – 6, 8. 
Done in workbook. 
 

WERK VIR BY DIE HUIS: 
Time is allocated for learners to work on their oral presentations. 
 

WISKUNDE  
YouTube 
Wiskunde boekie 
 
 
 
Hoofreken boekie 
Reënboogboek 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Onegte breuke en gemengde getalle 

• Voltooi die voorbeelde op bl.15 in die breuke afdeling in jou Wiskunde boekie. Merk jou werk – gebruik die 

memo in die “memo folder”. 

• KLIK HIER om ‘n paar voorbeelde saam te doen. 

WERK VIR BY DIE HUIS: 

• Hoofreken - voltooi bl.9 no.17 in jou Hoofreken boekie (5 minute). Merk jou werk – gebruik die memo in die 

“memo folder”. 

• Reënboogboek – voltooi bl.6-7. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

 

 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  17 - 28 Augustus 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 3 ( Vrydag/Maandag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
YouTube 
 
 
 
Werkboek 2 
Reënboogboek 2 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Taal: Klank- en lettergrepe 

Om na ‘n verduideliking oor klank- en lettergrepe te kyk, KLIK HIER. 
Voltooi werkvel en plak in jou WB. 

 

 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Voltooi:  

1) Advertensie indien jy nog nie klaar is nie. 

2) Reënboogboek (boek 2) bl. 42. Gebruik die memo in die “memo-folder” om jou antwoorde te merk. Volsinne is 

belangrik. 

 

https://youtu.be/YYcyi1gvX8I
https://youtu.be/vrLmG_BW-FE
https://youtu.be/vrLmG_BW-FE


ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Platinum Textbook 
 
 
 
 
Platinum Textbook 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Platinum p90: To be discussed and done orally in class:  

•  Work with sentences no. 1-3 

• Spelling 1,2 

Platinum p92 no.1 rearrange the order – done in workbook. 
Platinum p93 no. 2 rewrite the story, using the framework, in workbook. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Platinum p64 no. 1-5 

WISKUNDE  
YouTube 
Wiskunde boekie 
 
 
 
 
Hoofreken boekie 
Reënboogboek 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Optel en aftrek van breuke 

1. KLIK HIER vir ‘n verduideliking van die metode. 
2. Voltooi die somme van bl.16 op bl.17-18. Jy moet jou bladsye in die helfte deel sodat al die somme inpas.   
3. KLIK HIER om ‘n paar van die somme saam te doen. 
4. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbetering doen.   
  
WERK VIR BY DIE HUIS: 

• Voltooi die ekwivalente breuke werkvel en plak dit in jou Hoofrekenboek. Merk jou werk – gebruik die memo in 

die “memo folder”. 

• Reënboogboek – voltooi bl.10-11. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

 

 

Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram:  17 - 28 Augustus 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 4 (Dinsdag/Woensdag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
YouTube 
 
 
 
 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Leesbegrip: Gedigte 

Voltooi werkvel 1 & 2 en plak dit in jou WB. 

• Versreëls 

• Strofes 

• Rymskema 

• Rymwoorde 

• Alliterasie 

• Assonansie 

Om na ‘n verduideliking oor bogenoemde te kyk, KLIK HIER. 

https://youtu.be/DIyo4BenyXk
https://youtu.be/DIyo4BenyXk
https://youtu.be/PsYuiuBKYEU
https://youtu.be/dNnZXqhIZao


 
Reënboogboek 2 
 

WERK VIR BY DIE HUIS: 
Voltooi: Reënboogboek (boek 2): bl. 36 – 37. Gebruik die memo in die “memo-folder” om jou antwoorde te merk. 

Volsinne is belangrik. 

 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Youtube 
Platinum Textbook 
 
 
 
Rainbow Book 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Summarising.  
To start off, watch the following two videos on summarising and finding main ideas. 
https://www.youtube.com/watch?v=LbO3lRXT0ww  

https://www.youtube.com/watch?v=mjjYRI3QCTs 

Do Platinum Textbook p93 no 1,2 in your workbook. 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Use the story on p30 in your Rainbow book.  

• Create a mind map, showing the 3 different points of view: Mom, Dad and Zandile. 

• The mind map should include as much info as possible 

• Info should be brief and to the point 

• Information should be in key words or phrases, no sentences 

• To be done in workbooks 

 

WISKUNDE  
YouTube 
Wiskunde boekie 
 
 
 
Hoofreken boekie 
Reënboogboek 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Optel en aftrek van breuke 
1. Voltooi die somme van bl.19 op bl.20. Jy moet jou bladsy in die helfte deel sodat al die somme inpas.   
2. KLIK HIER om ‘n paar van die somme saam te doen. 
3. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbetering doen.   
  
WERK VIR BY DIE HUIS: 

• Hoofreken - voltooi bl.9 no.18 in jou Hoofreken boekie (5 minute). Merk jou werk – gebruik die memo in die 

“memo folder”. 

• Reënboogboek – voltooi bl.12-13. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbO3lRXT0ww
https://www.youtube.com/watch?v=mjjYRI3QCTs
https://youtu.be/xeK5NGfibVw


Laerskool KENRIDGE Primary School 
 

Graad-5 Akademieseprogram: 17 – 28 Augustus 
 

VOLG JOU NUWE ROOSTER 

Vak en Bronne  DAG 5 (Donderdag/Vrydag) 

AFRIKAANS  HUISTAAL 
(HT) 
Werkboek 2 
 
 
Werkboek 2 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Leesbegrip: Tarentaal gediggie 

Bespreek gedig. Plak werkvel in WB en beantwoord al die vrae in volsinne. Vul antwoorde saam met leerders in. 
 

 

WERK VIR BY DIE HUIS: 
Leesbegrip: Kriekerasie gediggie 

Plak werkvel in WB en beantwoord vrae nr. 1 – 9 in volsinne.  

Gebruik die memo in die “memo-folder” om jou antwoorde te merk. 

 

ENGLISH FIRST 
ADDITIONAL  
LANGUAGE (FAL) 
Platinum Textbook 
 
Rainbow Book 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Platinum p98. Comprehension on birds, to be done in workbooks. 
*Please note: question 5 should only be out of 2 marks, and only 2 places needed. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Rainbow book p32 & 33. 

• P32 – put sms instructions in correct order 

• P33 – complete all exercises 

WISKUNDE  
YouTube 
Wiskunde boekie 
 
 
Hoofreken boekie 
Reënboogboek 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Optel en aftrek van breuke 
1. Voltooi die somme van bl.21 op bl.22. Jy moet jou bladsy in die helfte deel sodat al die somme inpas.   
2. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. Maak seker dat jy verbetering doen.   
  
WERK VIR BY DIE HUIS: 
• Voltooi die ekwivalente breuke hersiening bladsy in jou Hoofreken boekie op bl.26. Merk jou werk – gebruik 

die memo in die “memo folder”. 

• Probleem Oplossing 11 - Voltooi dit in jou Probleem Oplossing boek en plak die werkvel in.  

• KLIK HIER vir ‘n verduideliking as jy dit nodig het. Merk jou werk – gebruik die memo in die “memo folder”. 

Maak seker dat jy vebeteringe doen.   

 

 

 

 

https://youtu.be/HdSUldGyjNs


INHOUDSVAKKE: VOLG JOU NUWE ROOSTER 

 

NW 
NW werkboek 
Hersieningsaktiwiteit 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Bespreek en behandel Brandstowwe op bl. 52 
en 53 in WB. Onderstreep belangrike terme. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS:  
Indien die werk nog nie voltooi is nie, voltooi 
hersieningsaktiwiteit Adeling B. (“driveby” 
pakkie) 
Merk Afdeling B van die hersieningsaktiwiteit.  
Doen verbeteringe vir die hersieningsaktiwiteit, 
Afdeling B en maak notas wat jy vir jou 
onderwyser wil vra. 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Lees deur bl. 52 en 53 in jou WB. 
In jou 
opsommingsboek/studieboek/folio 
papier, maak ‘n netjiese breinkaart 
oor die werk. Onthou om slegs 
sleutelwoorde te gebruik. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
 Maak seker jy het ‘n voorblad op 
bl. 51 in WB oor gebergde 
energie in brandstowwe. Wees 
kreatief en gebruik kleur. 
 
 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Voltooi Onderwerp 10 se  
sleutelwoorde op bl. 54 in jou 
WB. Gebruik jou HB, bl. 112 
en bl. 118. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Kleur die voorblad van jou 
nuwe kwartaal se boek mooi 
in (oranje voorblad) indien 
nog nie klaar. Trek jou boek 
met plastiek oor. 

GESKIEDENIS 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Vir die wat terug op skool is: Kyk na  
die IMAX DVD: The Mysteries of Ancient Egypt 
Vir die by die huis: As jy nie die bo-genoemde 
DVD kan kry nie, kan jy na enige geskikte 
dokumentêre program  oor Antieke Egipte kyk, 
soos bv.  
Ancient Egypt 101 (6:13 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=hO1tzmi1V5g 

 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Maak seker dat bl. 30 en 31 in jou werkboek 
netjies voltooi is. 
Gebruik die memo bladsy van verlede keer om 
te sien hoe om jou kaarte te  
‘shade’. 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Die Belangrikheid van die 
Nylrivier: 
Kyk aandagtig na die PowerPoint 
pdf: DIE NYLRIVIER wat jy in die 
memo-lêer sal vind. Daar is 13 
skyfies. 

 
 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Kom ons kyk hoe goed jy geluister  
het terwyl jy na die ‘The Mysteries 
of Ancient Egypt’ DVD gekyk het: 
Voltooi die geheuekaart oor  
Tutankhamun se grafkelder (kry dit 
in die memo-lêer) deur die inligting 
wat jy kan onthou te gebruik. As jy 
nie al die feite kan onthou nie, 
mag jy bl.124-125 in jou handboek 
gebruik om dit te voltooi. 
 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Die Belangrikheid van die 

Nylrivier 2: 
Kyk aandagtig na die 
PowerPoint pdf: 
DIE NYLRIVIER 2 wat jy in 
die memo-lêer sal vind. Daar 
is 11 skyfies. 

 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Gebruik die GESKIEDENIS 
bl. 32 werkvel in die memo-
lêer om bl. 32 in jou 
werkboek netjies en in kursief 
te voltooi. Kleur jou prentjies 
mooi in.  
Dankie vir jou harde werk.    

https://www.youtube.com/watch?v=hO1tzmi1V5g


AARDRYKSKUNDE 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Hersien: Elemente van die weer. 
Hersien die 4 elemente van die weer 
deur weer na verlede week se video-les te kyk 
om seker te maak dat jy die 

werk goed verstaan. 
KLIK HIER om die les weer te sien. Nadat jy 
weer daarna gekyk het, gaan  
jy oefen hoe om die 4 elemente te  
gebruik deur vandag se weer te beskryfTeken 
die tabel op `n vel papier en 

voltooi dit dan. Gebruik die woorde op bl. 30. 

Temperatuur   

Wolkbedekking   

Windspoed   

Reënval  

 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Voltooi Klaskameraktiwiteit 5.1 op bl.89 van jou 
handboek in jou studie/ 
opsommingsboek. 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Hoe om windspoed en 
windrigting 

te bepaal: 
Kyk aandagtig na die ‘Hoe om  
windspoed en windrigting te 
bepaal 
 ‘PowerPoint pdf in die memo-lêer. 

 
 
 
 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Lees die instruksies: ‘Hoe om `n 
reënmeter te maak’ op bl.91 
 
Voltooi Klaskameraktiwiteit 5.3 op 
bl.91 van jou handboek in jou 
studie/opsommingsboek. 
 
Doen navorsing oor: 
Hoe om jou eie windkous of  
weerhaan te maak. 
 
 
 

 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Die weer projek: 
Lees versigtig deur Deel 1 
van die projek. Maak seker 
dat jy presies weet wat om 
elke dag te doen (vir 14 dae).  
Teken die weer elke dag op 
dieselfde tyd aan vanaf 31 
Augustus tot 13 
September. 
Vul al die besonderhede op 
die gegewe tabel in. 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 
Moet teen 30 Augustus 

voltooi wees. 

• Soek `n geskikte plek 

om jou reënmeter aan 

te heg. 

• Maak seker dat jy `n 

windkous of `n 

weerhaan gemaak 

het. 

• Soek `n geskikte plek om 

die belangrikste 

kompasrigtings uit te lê 

(gebruik klippe) om jou te 

help om die windrigting te 

bepaal.  

Jy het nie `n kompas 

nodig nie. Die son kom in 

die ooste op en sak in die 

weste. 

 

LEWENSVAARDIGHEDE 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Gesonde eetgewoontes 
1. Skryf die dieetriglyne vir kinders in jou LV boek op 

bl.52 (sien die pdf vir die nota). 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 
Gesonde eetgewoontes 
1. Lees deur die kospiramide nota en maak ‘n 

opsomming in jou opsommingsboek van hoekom 
ons kos uit elke kosgroep moet eet om gesond te 
bly. (Daar is ‘n voorbeeld in die “memo folder”). 

https://youtu.be/ch1EelL9Va4


2. Jy kan dit soos ‘n geheuekaart skryf en prente 

bysit OF ‘n lys skryf en prentjies onder dit teken. 

 
 
 
WERK VIR BY DIE HUIS: 

• Lees deur die kospiramide nota op bl.53 in jou LV 

boekie. Onderstreep die redes hoekom ons al die 

verskillende kosgroepe moet eet om gesond te 

leef. 

2. Lees deur die nota op bl.54 – Faktore wat 
kosinname van kinders beїnvloed. Gebruik ‘n 
woordeboek om uit te vind wat die verskil tussen 
“wanvoeding” en “ondervoeding” is en skryf die 
definisies in die tabel. 

 
 

 

TEGNOLOGIE 
Platinum Handboek 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 

• Maak die PDF dokument (Tegnologie klaswerk) oop in die Graad Vyf Memo/ PDF lêer.  Lees die werk deur. 

Doen Aktiwiteit 1 (bl.141) # 1-4 in die Platinum handboek. Doen dit op folio papier. Onthou om jou naam, 

datum en opskrif (Aktiwiteit 1 bl. 141) op te skryf. Stoor die werk in jou Flip File. Ons sal dit volgende week 

saam merk.  

WERK VIR BY DIE HUIS: 
• Voltooi ‘n voorblad vir hierdie kwartaal se tema (Energie en Beweging). 

• Skryf drie sinne om te verduidelik wat Gebergde Energie is. Gee ook voorbeelde. Doen hierdie werk op folio 

papier en stoor dit in jou Flip File. Bring hierdie werk volgende week saam. Ons gaan dit saam merk. 

KUNS 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 

Die kleurwiel  
Kleur is een van die elemente van kuns. Ons gaan bietjie kyk hoe werk die kleurwiel.  
Instruksies:  
• Kyk na DIE VIDEO oor die kleurwiel.  
• Maak ‘n kopie van die pdf document “Die kleurwiel”  
• Kleur die kleurwiel in.  
• Kyk nou na die memo oor die kleurwiel om te kyk of jy dit reg kon inkleur.  
 

KULTUUR 
 
 

WERK VIR BY DIE SKOOL: 

Identifisering van lettername in die Sopraansleutel. 

Instruksies:  

• Kyk na die video https://youtu.be/5P7baE_Dcy0. 
• Druk die pdf dokument “Gr 5 Skeppende Kunste Lettername Afr” uit of stoor dit onder jou dokumente. 

• Bestudeer bl 1 waar ‘n opsomming van die lettername gegee word.  

• Voltooi die storie op bl 2 deur die lettername te gebruik om die ontbrekende woorde in te vul. 

• Kyk na die video https://youtu.be/7S4LFMzaClg. 

https://youtu.be/7BAsXV_O-_Q
https://youtu.be/5P7baE_Dcy0
https://youtu.be/7S4LFMzaClg


WERK VIR BY DIE HUIS: 

• Druk die pdf dokument “Gr 5 Creative Arts worksheet letter names” uit of stoor dit onder jou dokumente.  

• Voltooi die blokkiesraaisel op bl 1. 

• Vul die lettername onder die note in op bl 2. 

 


