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PMW  

GRAAD 4 – Mev. E. van der Westhuizen 

NOTA AAN LEERDERS: 

 Julle kan ‘n nuwe bladsy versier in julle PMW-boeke vir Kwartaal 2.  

 ‘n Goeie idee sal wees om dit met ‘n klomp emoji’s te versier, aangesien ons 

verskillende emosies behandel. 

 Verlede week se werk kan netjies ná die versierde bladsy ingeplak word. 

 Vanaf hierdie week, kan jy al die PMW-werk in jou skrif doen. 

 Onthou om nog steeds netjies te werk. 

 Maak asseblief seker dat elke dag se datum en opskrifte (soos ons in die klas gedoen 

het) geskryf word, voordat jy met die antwoorde begin. 

 Onthou, jy het net twee periodes PMW in ‘n week, daarom net twee dae se lesse. 

 Jy hoef nog steeds niks uit te druk nie, beantwoord slegs die vrae in jou skrif. 

 AS jy dit wel wil uitdruk, kan dit net in jou boek geplak word – maar dit is REGTIG nie 

nodig nie! 

 Lekker werk! Dink aan julle! 

********************* 

WEEK 2:  WYS JOU GEVOELENS 

Dag 3: Lees bl. 62, 63 

 

Mense druk hulle emosies uit deur middel van hulle gedrag. Gedrag is wat jy 

doen en hoe jy optree. Wanneer jy hartseer of bang voel, kan jy dalk op ‘n 

negatiewe manier optree. Wanneer jy gelukkig of veilig voel, kan jy op ‘n 

positiewe manier optree.  

Dis “okey” om soms sleg/hartseer te voel, maar positiewe gedrag is altyd 

beter as negatiewe gedrag. Jy moet altyd probeer om elke dag goeie, 

positiewe gevoelens te hê. Te veel slegte en negatiewe gevoelens kan jou 

baie ongelukkig en depressief laat voel. 

Jy kan baie verskillende emosies voel en dit is normaal om soms ongelukkig, 

hartseer en kwaad te voel. Maak nie saak hoe jy voel nie, jy moet altyd 

probeer om uit jou emosionele ervarings te leer.  

 

Mondelinge antwoorde: 

Lees Aktiwiteit 2 op bl. 62 van jou Lewensvaardighede-handboek. Dink aan ‘n tyd 

toe jy moontlik hierdie emosies gevoel het. Hoe het dit gevoel? Wat het gebeur? Hoe 

het jy dit hanteer?  
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Geskrewe aktiwiteit: 

Voltooi die onderstaande tabel deur om vyf situasies te noem wat jou gelukkig en 

hartseer/ongelukkig laat voel het. Trek die tabel netjies oor in jou boek. 

Situasies wat my gelukkig of ongelukkig laat voel 
het.  

Gelukkig 

 

Ongelukkig 

 

Voorbeeld: Dit was my verjaarsdag en my ma het vir my 

‘n koek gebak. 
X  

Voorbeeld: Ek is nie vir hierdie jaar se rugby-/netbal-/ 

hokkiespan gekies nie. 
 X 
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WEEK 2:  WYS JOU GEVOELENS 

Dag 3: Lees bl. 62, 63 

Ons voel almal verskillende gevoelens en emosies.  Ons weet nie altyd wat ‘n 

gevoel genoem word of wat ons moet doen om dit te voel nie. 

 

 

Woede/Kwaad 

Jy word kwaad wanneer jou geluk bedreig word en wanneer jy nie meer veilig 

voel nie.  Jy kan kwaad word wanneer jou gevoelens seer gemaak word of 

wanneer jy dink dat iets onregverdig is.  Leer om woede so goed as wat jy kan 

baas te raak. 

Wat om te doen as ons kwaad word 

 Tel stadig tot 10 voordat jy besluit wat om te doen. 

 Skop ‘n bal, gaan draf of dans tot jy moeg is. 

 Maak jou kamer netjies, was die vensters of studeer bietjie.  Harde werk 

is ‘n goeie manier om van woede ontslae te raak.   

 Probeer om op te hou dink oor hoe kwaad jy is. 

 Praat met iemand oor hoe jy voel. 

 Besef dat woede ‘n natuurlike emosie is en dat ons almal dit moet 

ervaar. 

Aktiwiteit 1 

Kyk na die prente en beantwoord die vrae: 
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1. Wat dink jy sê die Onderwyser vir die seun en wat voel hy? 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2. Wat dink jy voel die seun terwyl die Onderwyser met hom praat en wat 

doen hy? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

3. Hoe dink jy voel die Onderwyser en die seun nadat hy die deur toe 

geklap het? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

4. Hoe dink jy voel die ander leerders in die klas? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 


