
MY 5

Met ons sintuie kan ons ons kos 
proe, die klank van musiek hoor, 
TV kyk, voel hoe sag die kat se pels 
is en die geur van ’n blom ruik.
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 Het jy geweet?

As een sintuig as gevolg van 

’n ongeluk of siekte nie werk 

nie, word die ander sin
tuie 

sterker om te vergoed vir die 

ontbrekende sintuig. ’n Blinde 

persoon kan byvoorbeeld  

baie goed hoor en ruik.

REUK
 

(NEUS)

SMAAK 
(TONG)VOEL

 
(VEL)

Appels voel ..................................................
Appels lyk soos ...........................................
Appels ruik ...................................................
Appels klink soos ........................................
Appels proe .................................................

gebruik jou 5 SINTUIE   
om appels te beskryf:

GEHOOR
 

(ORE)

 ’N MENS KRY APPELS IN 

SKAKERINGS VAN ROOI, 

GROEN EN GEEL.

KINDERS NET VIR DIE KLEINSPAN! 

SIG 
(OË)

 SINTUIE



KINDERS  JOU SINTUIE

Gehoor Reuk
Jou ore help jou om klanke te hoor. 
Byvoorbeeld musiek, die skoolklok wat 
lui of jou ma wat jou roep. Ons ore 
bestaan uit twee dele: die buitenste oor 
en die binneste oor. Die buitenste oor is 
die deel wat ’n mens kan sien. Dit werk 
soos ’n satellietskottel om klank op te 
vang soos dit verby jou kop beweeg. Die 
binneste deel is binne jou kop.

 
Die meeste mense maak 
hulle oë toe as hulle nies.

 Wat gebeur as jy nies? 
As jy genies het, was daar waarskynlik 
iets wat die binnekant van jou neus 
geïrriteer of gekielie het. ’n Boodskap 
word na ’n spesiale deel van jou 
brein gestuur, die niessentrum. Baie 
spiere werk saam om daardie irritasie 
by jou neus te laat uitvlieg. Kan jy raai 
watter spiere dit is?

 maag 
 bors 
 onder jou longe
  stembande en ooglede

Ons gebruik ons tong om dinge  
te proe, byvoorbeeld ’n suur  
suurlemoen of ’n soet suigstokkie.  
Ons kan vyf verskillende geure  
proe:  bitter, suur, sout, soet en  
umami (of gekrui). 

Jou tong is glad aan die onderkant, 
en knobbelrig aan die bokant. Dit is 
omdat die bokant bedek is met honderde 
klein knoppies. Hierdie knoppies is jou 
smaakknoppies. Hulle word papillae 
genoem (sê ‘pap-ill-ee’).

Smaak

Jy sien met jou oë. Jy kan 
byvoorbeeld na ’n rolprent 
kyk of die sonsondergang 
bewonder. 
Probeer dit Kyk in die spieël 
na jou oë. Jy sal jou ooglede en 
wimpers sien wat jou oë beskerm 
deur stof uit te hou.

Knip die eerste strooitjie by 20 cm af en dan 
die volgende een by 18 cm, 2 cm korter. Knip 
elke strooitjie 2 cm korter totdat jy almal korter 
geknip het. Rangskik jou strooitjies van die 
langste na die kortste. Plak hulle aanmekaar 
vas met kleefband. Blaas oor die bokant van 
die strooitjies om ’n klank te maak.
Hoe klink dit?  Die langer strooitjies maak 
diep klanke terwyl die kortste strooitjie die 
hoogste klank maak.

WAT JY  
NODIG HET
• 8 plastiese drinkstrooitjiess

•kleefband

•’n skêr

•’n liniaal

•’n pen of ’n potlood

’N Neus  

wat weet 

Olifante kan 

water so ver as 5 

km ver ruik!

Ek het  32 spiere 
in elke oor   – dis 
hoekom ek altyd weet 
as jy kos in my  
bak skep!

Did you know?Most people close their eyes when they sneeze. 

RAAR MAAR  
WAAR

Vlieë en skoenlappers het 
smaakorgane op hulle 
pote sodat hulle dinge 

waarop hulle land  
kan proe! 

WAT ’N ENORME 
TONG HET JY!
 Die blou walvis het die   
 grootste tong  van alle diere   
 – dit weeg omtrent 2 700 kg! 

HET JY GEWEET?

• So
mmige mense kan nie 

rooi kleure van groen kleure 

onderskei nie. Dit w
ord 

kleurblindheid genoem.

• Sk
oenlappers kan net die 

kleure rooi, groen en 

 geel sie
n.

Voel

sig

JY IS UNIEK, DAAR IS 
NET EEN VAN JOU
Elke mens het sy eie  
stel vingerafdrukke.

Ons gebruik ons vel om dinge te voel. 
Dit stel ons in staat om te voel hoe 
koud ’n ysblokkie is of hoe sag jou kat 
of hond se pels is.

MIAAU!!

?

Jy gebruik jou neus om dinge te ruik, soos 
die sterk reuk van verbrande roosterbrood 
of die heerlike reuk van 
tuisgebakte koekies.

HET JY 
GEWEET?
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ANTWOORD: Hulle almal!

Lees meer oor 
jou sintuie
Gaan soek in jou 
plaaslike biblioteek vir 
boeke oor jou sintuie. 
Ons het die volgende 
boeke ontdek:
• How our bodies 
work – The Five Senses 
(Jacqueline Dineen) 
• The Sense of Hearing 
(Elaine Landau)
• Look at your body 
senses (Steve Parker)

Maak 
musiek


