
Oorgang vanaf graad 9 tot graad 10 Wenke vir Sukses 9

6. Natuurwetenskappe

Inleiding
Natuurwetenskappe is opwindend. Dit verskaf ’n 
sistematiese manier om ons bestaande idees te 
verduidelik en te verbind. Dit help jou om sin te 
maak uit idees wat jy het aangaande die natuur 
en die alledaagse lewe.
 
Dit moedig jou aan om probleme in die 
alledaagse lewe op te los deur vrae te vra.  
Wat jy vind, kan lei tot verdere navorsing en 
ondersoek. In wetenskap gebruik ’n mens sekere 
metodes van navorsing en ondersoek, wat die 
formulering van hipoteses en die ontwerp en 
uitvoering van eksperimente insluit om die 
hipoteses te toets. Hierdie ondersoekmetodes 
vereis noukeurige observasie en herhaling om 
uitslae te bevestig.
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kategorieë georganiseer:

 Lewe en Lewende Dinge

 Energie en Verandering

 Planeet Aarde en die Buitenste Ruimte

 Materie en Materiale

�Lewe en Lewende Dinge fokus op 
lewensprosesse en gesonde leefstyl, op 
die verstaan van balans en verandering in 
die omgewing en op die belangrikheid van 
biodiversiteit.

�Energie en Verandering fokus op hoe energie 
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stelsels en op die uitwerking wat menslike 
behoeftes en aanvraag op energiebronne 
het.

�Planeet Aarde en die Buitenste Ruimte fokus 
op die struktuur van die planeet en hoe die 
aarde met die tyd verander, op die redes 
waarom en hoe die weer verander, en op 
die aarde as ’n klein planeet in ’n baie groot 
heelal.

�Materie en Materiale fokus op die eienskappe 
en gebruike van materiale, en op die 
verstaan van hulle strukture, veranderinge en 
reaksies om die verlangde veranderinge aan 
te bring.

Deur wetenskap te bestudeer, verkry jy ’n reeks 
prosesvaardighede. Hierdie vaardighede kan 
in die alledaagse lewe in jou gemeenskap en in 
die werkplek gebruik word. Kennis van hierdie 
prosesvaardighede sal jou kritiese en analitiese 
denke stimuleer.

Tydstoedeling
Drie uur per week is toegedeel aan 
Natuurwetenskappe.

Assessering 
Gedurende die jaar sal van jou verwag word 
om verskillende assesseringstake te voltooi, 
beide informeel sowel as formeel. Die formele 
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assesseringspunt, en dus moet jy hulle voltooi so 
goed as wat jy kan. Dit sal verseker dat jy insig 
het wanneer jy die werk in graad 10 doen.
Die voorgeskrewe formele assesseringstake 
gedurende die jaar sluit die volgende in: vier 
praktiese/ondersoektake (een per kwartaal), drie 
toetse vir die eerste drie kwartale, ’n eksamen in 
die middel van die jaar, ’n eindeksamen en een 
projek.

Die vak Natuurwetenskappe lê die grondslag 
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Wetenskapdissiplines in die VOO-fase, soos die 
volgende:

�Lewenswetenskappe

�Fisiese Wetenskappe
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�Landbouwetenskappe

Daar is ’n groot aanvraag na wetenskaplikes 
in Suid-Afrika. Ons nooi jou uit om die eerste 
tree te neem om ’n wetenskaplike te word, deur 
wetenskapvakke in graad 10 te kies.


