
Laerskool Eligwa                  Afsondering werk in 
Wiskunde/3 

Meting: 

Kan jy al die dae van die week skryf? 

(Daar is mos sewe dae in een week) 

  

  

  

  

 

Kan jy die maande van die jaar skryf? 

   

   

   

   

 

Gebruik hierdie kalender en beantwoord die volgende 
vrae: 

 

 

 

 

 

 

a) _______________ en _________________ is die esrste 
maande van elke jaar. 

b) _______________ is die sesde maand van elke jaar. 



c) _______________ is die laaste maand van elke jaar. 

Die maand  a) net voor April is _____________. 

               b) net na April is  ______________. 

               c) 4 maande na April is _____________. 

               d) twee maande voor April is 
____________. 

Geld: 

Vra vir mamma of pappa of jy vir jouself ‘n beursie 
kan maak met drie van elke muntstuk: 

10c, 20c, 50c, R1, R2, R5. 

Kyk of jy vir jouself ‘n  R10, R20, R50 en R100 noot 
kan maak. 

Onthou die kleure van die note moet reg wees....! 

Die drie Suid Afrikaanse muntstukke wat silwer is, 
is:  

Voltooi: 

a) Een 10c muntstuk het dieselfde waarde as twee ______ 
muntstukke. 

b) Een 20c muntstuk het dieselfde waarde as twee ______ 
muntstukke. 

c) Een 20c muntstuk het dieselfde waarde as vier ______ 
muntstukke. 

d) Een 50c muntstuk het dieselfde waarde as tien ______ 
muntstukke. 

e) Een 50c muntstuk het dieselfde waarde as vyf ______ 
muntstukke. 

f) Een R 1 muntstuk het dieselfde waarde as tien ______ 
muntstukke. 

g) Een R 1 muntstuk het dieselfde waarde as twee ______ 
muntstukke. 

 

Bereken nou: 



a)  5c + 10c + 20c =  b) 5c + 5c + 10c +10c = 

c) 10c + 10c + 20c = d) 20c + 5c + 5c + 5c = 

e) 50c -10c -5c = f) 50c - 5c - 20c = 

g)40c - 5c – 20c = h) 20c + 20c - 5c = 

i)25c + 25c - 20c = j) 50c -30c -5c = 

 

Voltooi om die kleingeld te bereken: 

 

 Prys van 
artikel 

Betaal 
met 

Kleingeld  Prys van 
artikel 

Betaal 
met 

Kleingeld 

a) R1,60 R2  b) R3,30 R4  
c) R1,85 R2  d) R4,50 R5  
e) R9,50 R10  f) R14 R20  
g) R32 R40  h) R43 R50  
i) R25 R50  j) R55 R60  
k) R68 R80  l) R79 R90  

 

Maak vir jou ‘n winkeltjie. Vra vir mamma om te help. 
Gebruik leë boksies, allerhande speelgoed, blikkies 
kos, ens. Laat jou gesin kom inkopies doen. Maak eers 
jou eie geldjies. Nou speel jy heerlik winkel-winkel. 
Bereken hoeveel hulle jou moet betaal en sorg dat jy 
hulle die regte kleingeld gee! Werk met rande en met 
sente.  

Nou moet jy ‘n oulike winkelier wees! regverdige 
besigheidspersoon!! 

 

Lekker werk, slimkoppies!! Neem ‘n foto van jou 
winkeltjie!! 

 


