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Wiskunde Siklus 3 

Week 1 Week 2 

Maandag (3 Augustus)  Maandag (10 Augustus)  

Dinsdag (4 Augustus)   Dinsdag (1 1 Augustus)   

Woensdag (5 Augustus)  Woensdag (12 Augustus)   

Donderdag (6Augustus)   Donderdag (13 Augustus)   

Vrydag (7 Augustus)    

 

Geagte ouers 

Ons wil graag hê dat al die leerders op datum moet bly met die werk, 

daarom gaan ons nogsteeds aan met werk al is die leerders tuis. Moet nie te 

veel werk op een dag doen met u kind nie, oefen die dag se werk in voordat 

jul le vooruit werk.  

Al le bewerkings moet asb. in n boek of bladsy gedoen word.  

Al le werk sal in die klas weer hersien word om seker te maak dat al die 

leerders dit gedoen het.  

Dankie vir jul le ondersteuning.  

Groete  

Gr.3 Personeel 
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Maandag (3 Augustus)  

Bereken die volgende woordsomme:  

1. Verdeel 84 albasters gelykop tussen 6 seuns. Hoeveel sal elke seun kry?  

2. As drie identiese stoele saam 93 kg weeg, wat sal een van die stoele weeg?  

3. Hoeveel sakkies benodig jy vir 98 perskes as 7 perskes in 1 sakkie pas?  

4. By n veiling was 90 skape in 5 hokke geplaas. Hoeveel skape was daar in elke 

hok as daar dieselfde aantal skape in elke hok was?  

5. Mary het 94 lekkers wat eweveel in 7 sakkies, verpak moet word.  

a.) Hoeveel lekkers moet sy in elke sakkie pak?  

b.) Hoeveel lekkers is oor?  

Dinsdag (4 Augustus) 

1. Skryf neer watter breukdeel van die figuur ingekleur is.  

 

 

Bv: een kwart  

   

 

 

 

   

 

 

 

   

2. Voltooi die volgende: 

a.) Een half  = _____ kwarte of _____ agtstes. 

b.) een kwart  = _____ agtste. 

c.) Twee kwarte  = _____ agtstes. 

d.) Ses agtstes  = _____ kwarte. 

e.) Een derde  = _____ sesdes. 
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3. Plaas die <, > of = teken tussen elke paar breuke om korrekte bewerkings 

te maak. Gebruik jou breukemuur om jou te help.  

a.) een derde _ een half        b.) een half _ een sesde       

c.) een kwart _ een derde    d.) een sesde _ een vyfde       

e.) twee kwarte _ een half     f.) twee sesdes _ twee derdes  

g.) twee sesdes _ een derde         h.) vier agtstes _ twee derdes   

i.) drie kwarte _ twee derdes     j.) vvyf agtstes _ vyf sesdes    

4. Skryf die getal le in volgorde van grootte van die grootste na die kleinste 

neer.  

a.) 0, 1, 1 kwart, 1 half     b.) 1 derde, 2 halwes, 0, 2 derdes 

c.) 1 sesde, 1 derde, 3 sesdes, 6 sesdes d.) 3 kwarte, 1 half, 2, 2 halwes 

Woensdag (5 Augustus)  

1. Voltooi: 

a.) Een derde van 6 =  b.) Een vyfde van 20 =  c.) Een agtste van 8=  

d.) Een vyfde van 30 =  e.) Een kwart van 40 =   f.) Een helfde van 26=  

g.) Een derde van 30 =  h.) Een kwart van 32 =        i.) Twee vyfdes van 55 =  

2. Voltooi: 

a.) Een derde van 24 =  8  beteken twee derdes van 24 = 2x8= 16  

b.) Een kwart van 24 = _____  beteken drie kwarte van 24 = _____ 

c.) Een vyfde van 35 = _____  beteken vier vyfdes van 35 = _______ 

d.) Een vyfde van 25 = _____  beteken vier vyfdes van 25 = ______ 

e.) Een vyfde van 40 = _____  beteken twee vyfdes van 40 = _____ 

f.) Een derde van 18 = _____  beteken twee derdes van 18 = _____ 

g.) Een kwart van 16 = _____  beteken driekwart van 16 = _______ 

h.) Een half van 16 = _____ beteken twee halwes van 16 = ________ 

i.) Een tiende van 80 = _____ beteken drie tiendes van 80 = _____  

j.) Een derde van 48 = _____ beteken twee derdes van 48 = _____ 

3. Watter breukdeel is: 

a.) 8 kg van 24 kg ? een derde  want 8 x 3 = 24 

b.) 6 minute van 12 minute ?   c.) R5 van R30 ? 

d.) 4c van 12c ?    e.) 8 liter van 32 liter ?  

f.) 6 maande van 1 jaar?    g.) 3 maande van 1 jaar?  
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Donderdag (6 Augustus) 

1. Hoeveel sente of rande is daar in die volgende bedrae: 

a.) R2,00 = ___ sente  b.) R2,64 = ___ sente   

c.) R5,00 = ___ sente   d.) R5,27 = ___ sente   

e.) R7,12 = ___ sente  f.) R4,38 = ___ sente 

g.) 300c = R ___   h.) 483c = R ___    

2. Voltooi die tabel om die totale bedrag te vind: 

Waarde van 

banknoot 

R200 R100 R50 R20 R10 Totale 

bedrag 

a.) Aantal note 1 3 3 1 1  

    Elke waarde 

Bv: 

 

R200 

 

R300 

 

R150 

 

R20 

 

R10 

 

R680 

b.) Aantal note 1 1 1 3 3  

    Elke waarde       

c.) Aantal note 2 0 4 2 4  

    Elke waarde       

d.) Aantal note 1 2 1 2 3  

    Elke waarde       

 

 

 

 

 



5 
 

3.) Voltooi om die bedrag kleingeld in elk van die volgende te bereken:  

 Totale bedrag 

spandeer 

Betaal met Kleingeld 

Bv: R1,30 + 80c + 40c R2,50 R5,00 R5,00 - R2,50 = R2,50 

a.) R2,20 + R2,70  R10,00  

b.) R4,65 + R3,20  R10,00  

c.) R15  + R14  R50,00  

d.) R64 + R19   R100,00  

e.) R54 + R34,50   R120,00  

f.) R79,89 + R40,17  R150,00  

Vrydag (7 Augustus)  

1. Teken die volgende 4 vorms in herhalende diagram-patrone. 

a.)  

 

  

b.)  

c.) 

 

 

d.)  

2. Teken die volgende 4 vorms groeiende -patroon. 
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3. Skryf die volgende 3 getalle in elk van die rye neer. Skryf ook die reël wat 

jy gebruik het om die getalle te vind neer: 

a.) 346; 347; 348; ___   reël: __  b.) 473; 472; 471; ___ reël: ___ 

c.) 270; 260; 250; ___   reël: __  d.) 370; 380; 390; ___ reël: ___ 

e.) 154; 156; 158; ___   reël: ___  f.) 486; 484; 482; ___ reël: ___ 

g.) 380; 385; 390; ___  reël: ___  h.) 215; 210; 205; ___  reël: ___ 

i.) 315; 318; 321; ___  reël: ___  j.) 176; 180; 184; ___  reël: ___ 

k.) 468; 464; 460; ___  reël: ___  l.) 333; 330; 327; ___  reël: ___ 

Maandag (10 Augustus)  

1. Benoem die volgende vorms: 

 

      

2.) Antwoord die volgende vrae: 

a.) Watter vorm(s), in vraag 1, het 2 of meer reghoekige vlakke?  

b.) Watter vorms(s), in vraag 1, het driehoekige vlakke?  

c.) Watter vorm(s), in vraag 1, is bo-op plat?  

d.) Watter vorm(s), in vraag 1,  

3.) Trek n simmetrie lyn deur die volgende vorms: 

a.)      b.)    c.)    d.)  
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Dinsdag (1 1 Augustus)  

1.) Mev. S het 5 meter, 8 meter en 12 meter gordynmateriaal gekoop vir 3 

gordyne.  

 a.) Hoeveel materiaal het sy altesaam gekoop?  

b.) Die materiaal kos R12 per meter. Hoeveel kleingeld sal sy kry as sy 

met twee R200 banknote betaal?  

 

2.) Maria wil rooi lint langs die rande van n vierkantige tafeldoek stik. Die 

tafeldoek se sylengte is 3 meter. Hoeveel kant het Maria nodig?  

 

n Kleremaakster benodig 4 meter materiaal om een rok vir die 

skoolkonsert te maak. Hoeveel materiaal benodig sy om    

a.) 5 rokke te maak?  b.) 10 rokke te maak? 

 

4.) Word die volgende in liters (l) of mil liliters (ml) gemeet? 

 

 

Woensdag (12 Augustus)  

1. Beantwoord die volgende vrae: 

 a.) Hoeveel maande is in n jaar? 

 b.) Hoeveel maande is in n half jaar?  

 c.) Watter maand van die jaar is die vyfde maande?  

 d.) Wat is die maand voor Augustus?  
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2. Op n 12-uur digitale horlosie: 

a.) word 20 minute na 2 geskryf as _________  

b.) word 20 minute voor 2 geskryf as _______ 

c.) word 20 minute voor 3 geskryf as _______ 

d.) word 10 minute na 4 geskryf as _________ 

e.) word 10 minute voor 4 geskryf as _______ 

f.) word 10 minute voor 3 geskryf as _______ 

g.) word 10 minute voor 5 geskryf as _______ 

3. Skryf die tyd wat getoon word op elk van die horlosieplaatwysers op 2 

maniere, neer:  

Bv:  14: 15   of     kwart oor 2 

 

 

4. Teken die wysers op elk van die volgende wyserplate om die gevraagde tyd 

aan te dui:  
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Donderdag (13 Augustus)  

Bestudeer die volgende prentgrafiek (Boer Tito se plaasdiere) en beantwoord 

dan die vrae: 

 

1.) Hoeveel verskillende soorte diere het Boer Tito op sy plaas? 

2.) Watter diere is die meeste? 

3.) Watter diere is die minste?  

4.) Hoeveel beeste het boer Tito? 

5.) Hoeveel meer skape as beeste het die boer?  

6.) As hy sy hoenders teen R5 per hoender verkoop, hoeveel geld sal hy kry?  

7.) As Boer Tito die helfde van sy skape vir sy vriend gee, hoeveel skape sal hy 

dan oor hê? 

8.) As elke hoender 4 eiers lê, hoeveel eiers sal Boer Tito dan hê?  


