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Die aktiwiteite wat volg fokus op ruimtelike konstantheid.  
 
Aktiwiteit 1: Kleur die twee dele van die vorm in. 
Aktiwiteit 2: Plaas die diertjies waar Mamma vra. 
Aktiwiteit 3: Waaraan raak die hand? 
 
Wat is ruimtelike konstantheid?  
 
Dit is die vermoë om die verhouding tussen voorwerp en 
waarnemer te identifiseer. Indien ’n kind probleme                   
hiermee ondervind sal hy “d” en “b’ verwar (sowel as                 
sukkel met lees en skryf).  
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Aktiwiteit 1 

Kleur die linker gedeelte van die vorm 

blou in en die regter gedeelte rooi in.    

links regs 
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1. Plaas gom 

op die wit lyne 

2. Knip die prentjie uit en plaas bo-op 

die boks-gedeelte wat dieselfde lyk. 

Aktiwiteit 2 

Vra die leerder om elk van die diere 

bo-op, onder, binne-in, links of regs 

van die boks te plaas.   
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Aktiwiteit 3 

Kleur die hand in, knip dit uit en 

plak aan ’n strooitjie vas. Laat die 

leerder sy ogies toehou. Raak aan ’n 

deel van sy lyf (neus/kop/skouer/

oor/nek/maag) vra hom om die deel 

te benoem.  


