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GRAAD 8 
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WERKBLAD: Gebruik die inligting op bladsye 3 tot 4 en jou handboek om die 
werkblad wat volg in jou werkboek te voltooi.  

 

FAKTORE WAT DIE TEMPERATUUR EN REËNVAL BEÏNVLOED 

1.1 Noem die vyf belangrikste faktore wat temperatuur en reënval van plekke beïnvloed. 

1.2 Beskryf kortliks waarom dit warmer is by die ewenaar as nader aan die pole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Waarom dink jy reën dit meer in gebiede naby die ewenaar as by gebiede nader aan die pole? 

1.4 Hoe vergelyk die temperatuur van plekke naby die see met die temperatuur van plekke verder weg 

 van die see? 

1.5 Wat gebeur met vogtige-belaaide lug wat verder weg van die see waai? 

1.6 Wat gebeur met lug se temperatuur as dit begin styg? 

1.7 Wat gebeur met lugdigtheid as daar hoër op in die atmosfeer beweeg word?  Verduidelik die algemene 

 reël van lug met 'n toename in hoogte. 

1.8 Waarom ondervind windkanthellings van berge meer reën as plat gebiede? 

 
 
 
 
 

LES 1 & 2:  FAKTORE WAT DIE TEMPERATUUR EN REËNVAL BEÏNVLOED 
             
                      
 
Jy moet ken: 

• Die definisies en betekenis van die volgende 
begrippe – breedtegraad, aspek van hellings, 
hoogte bo seevlak, hoek van sonstrale en reliëf. 

• Hoe die bogenoemde faktore temperatuur en 
reënval beïnvloed. 

Gebruik die volgende hulpbronne: 
• Les op bladsye 3-4 

• Handboek: Onderwerp 2 – Klimaat-
streke  

• Werkblad 

• Handboek: Ekstra aktiwiteite 
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1.9 Wat is die twee hoofredes dat seestrome ontstaan? 
 

 

1.10 Hoe beïnvloed seestrome die temperatuur van 'n omgewing? 

1.11 Waarom ontvang die ooskus van kontinente normaalweg meer reën as die weskus van kontinente? 
 

1.12 Teken die diagram wat volg en maak volledige byskrifte daarop om aan te toon waarom sonkanthellings 
 normaalweg warmer is en meer reën ontvang as lykanthellings. 
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Bestudeer hierdie onderwerp met die volgende vrae in gedagte! 
 

ONDERWERP: FAKTORE WAT DIE TEMPERATUUR EN REËNVAL BEÏNVLOED 
Faktore 

 

   Vrae 

 

 

Afstand vanaf die ewenaar 

(Breedteligging) 

Afstand vanaf die see Hoogte bo seevlak 

(Hoogte) 

Seestrome Berge (reliëf) 

Wat is dit en 

hoe lyk dit? 

 

    

Waar is dit? Regoor die aarde vanaf die 
ewenaar tot by die pole.  

Langs die kus - tot omtrent 75 
km oor die land vanaf die 
kuslyn. 

Hierdie kom voor vanaf die kus 
tot die hoogste bergpiek. 

Langs die kus met ‘n warm 
seestroom aan die ooskus en ‘n 
koue seestroom aan die 
weskus. 

Koud bo-op die berg met reën 
aan die een kant en ‘n 
reënskadu aan die ander kant. 
Bergreekse soos Cederberge en 
Langeberge 

Hoe is dit? Die temperatuur neem af hoe 
verder jy vanaf die ewenaar 
wegbeweeg. 

Koel winde waai vanaf die 
oseaan na die kusgebiede en 
koel dit af. 

Temperatuur neem af met 
toename in hoogte. 

Die warm seestroom verhit die 
land gedurende die winter en 
hou temperature gematig. 
Die koue seestroom koel die 
land en lug af. Baie koud in die 
winter en gematigde somers. 

Reën aan die een kant 
(windkant) van die berg en 
droog aan die ander kant 
(lykant. 

Hoe gebeur 

dit? 

Die sonstrale is gekonsentreer 
by die ewenaar. By die pole 
moet dieselfde hoeveelheid 
sonstrale ‘n groter area verhit.  

In die somer verhit die 
kontinente vinniger as die 
oseaan. Lug styg oor die land. 
Koel winde vanaf die oseaan 
waai oor die kugebiede en koel 
die land af. 
 

Lug gebruik energie om te styg 
en energie is gelyk aan hitte. 
Temperatuur daal dus met 
toename in hoogte. 

 Die koue watermassa koel die 
land af en die warm water 
verhit die koue landmassa in die 
winter. Die warm water 
veroorsaak dat vog vrygestel 
word en help dat reën vorm. 

Wanneer warm vogtige winde 
vanaf die oseaan na die 
bergreeks waai, bring dit 
dikwels reën aan die kant van 
die berg wat na die wind wys – 
die windkant. 
Die rede hiervoor is omdat lug 
geforseer word om oor die 
berge te styg. Dit koel af en 
kondenseer. 
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Wat is die 

impak/invloed 

op die 

omgewing? 

Die temperatuur beinvloed die 
hoeveelheid reënval en tipe 
plantegroei regoor die wêreld. 

Plekke naby die kus het ‘n 
kleiner temperatuurspeling 
(verskil tussen minimum en 
maksimum) as plekke verder 
vanaf die see. Meer reën langs 
die kus. 
 

Plekke op hoër hoogtes is kouer 
as plekke langs die kus. Bv. 
vergelyk Sutherland se 
temperatuur met díe van 
Kaapstad. 

Die koue seestrome veroorsaak 
die afkoeling van land en 
verminder die hoeveelheid reën 
as gevolg van minder vog in die 
lug. 
Die warm seestrome 
veroorsaak ‘n gematigde 
klimaat met matige winters en 
koeler somers met meer reën 
as gevolg van die vrystelling van 
vog. 

Die lug daal dan aan die ander 
kant van die berg, die lykant. 
Hierdie lug is droog met min of 
geen reën aan die lykant. 
Die land aan die lykant van ‘n 
berg lê in die reênskaduwee 
van die berg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg die skakel of gebruik die QR kode om ‘n kort video te 

kyk (5 min 21 sek) oor faktore wat temperatuur affekteer: 

 

https://tinyurl.com/u93mevh 

 

 

https://tinyurl.com/u93mevh

