
Graad 4: Geografie

Rooster 

verwysings
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Posisie

Die posisie van iets is die plek waar dit is.
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Waar kruip

Juffrou weg?
Onder die 

derde tafel.



Posisie op ‘n kaart

Jy kan ‘n kaart gebruik om die posisie van ‘n plek te kry.
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Waar is 

die roomys

winkel?



Roostervierkante

‘n Rooster van vierkante

word oor ‘n kaart getrek

sodat dit makliker is om 

plekke op die kaart te kry.

Die roostervierkante word 

benoem met letters en

getalle.
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Rye

Kolomme



Roostervierkante

Jy gebruik altyd eers die 

letter en dan die nommer

om elke blok te benoem.

Voorbeeld:

Die emoji is in kolom F.

Die emoji is in ry 8.

Sy posisie is dus F8
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Ry

Kolom
Onthou die letter moet altyd ‘n 

hoofletter wees.



Roosterverwysing

Dit maak nie saak waar die 

letters of getalle op die rooster 

staan nie, solank jou

roosterverwysing reg is.

Die kompas se roosterverwysing

is E5. 
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A            B            C            D           E

1

2

3

4

5

Onthou die letter staan altyd

eerste en dan die getal.



Roosterverwysing

Gee die volgende roosterverwysings:

1. Die walvis

2. Die kameelperd

3. Die dam

4. Die klein seilboot

5. Die mense om die vuur
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A            B            C            D           E

1

2

3

4

5

Kom ons probeer self.



Roosterverwysing

Gee die volgende roosterverwysings:

1. Die walvis A1

2. Die kameelperd C3

3. Die dam B4/C4

4. Die klein seilboot E1

5. Die mense om die vuur D3
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A            B            C            D           E

1

2

3

4

5

Kom ons probeer self.



Handboekwerk (Bladsy 33)

Kyk na die kaart van ‘n dorp:
1. Wat is die roosterverwysing van:

• die skool

• die karavaanpark

2. Vind uit wat in hierdie blokke is:

• A1,  C3,  D1,  A3

3. Wat is in die blok regs van B4?

4. Stel jou voor jy ry met die pad langs

van die poskantoor na die lughawe.

• Beskryf deur watter blokke op die 

kaart jy sal ry.

• Watter bakens sien jy langs die 

pad?
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Bakens is dinge wat jou help om plekke te herken.



Handboekwerk (Bladsy 33)

Kyk na die kaart van ‘n dorp:
1. Skool – C4,   Karavaanpark – D3

1. Vind uit wat in hierdie blokke is:

• A1 - Lughawe

• C3 - Hospitaal

• D1 - Treinstasie

• A3 – Dam/damwal

2. Die skool

1. B4, B3, B2, A2, A1

‘n Moskee, brug en ‘n rivier
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Speletjie

Bestudeer die gekodeerde boodskap wat volgens die rooster se 

kode geskryf is en ontsyfer dit. 
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_ _ / _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ / _ _?

A1  C2 / B3  A5  D2 / D4  A2 / C2  E5  E5 B5  E4  B4  E5  C5 / C1  E5  E5 A3 / B3  A5  D2 / B1  D2  


