
Kernvrae (bl.121) 

Vlak 1: Wat is ‘n smeltoond? 

Vlak 2: Waarvoor is die yster en koper gebruik in die Ystertydperk? 

Vlak 3: Skryf ‘n kort paragraaf oor hoe ysterwerktuie gemaak is.  
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Kernvrae (bl.121) - Antwoorde 
Vlak 1: ‘n Spesiale soort stoof met ‘n toe plek wat baie warm gemaak word.  
Vlak 2: Dit is gebruik om landbouwerktuie soos harke en byle te maak, sowel as wapens om 
wilde diere te jag en vir verdediging teen vyande.  
Vlak 3: Mans wat spesiale vaardighede gehad het, het die yster uit ‘n spesiale sort rots wat 
erts genoem word, gekry. Die erts is in ‘n baie warm smeltoond gesmelt. Daarna is die klont 
metaal uit die oond gehaal en na ‘n ystersmid geneem. Hy het die metaal verhit en met ‘n 
hamer geslaan om verskillende werktuie daaruit te vorm.  
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