
Inleiding tot kinderontwikkeling

2.1 Teorieë in verband met kinderontwikkeling 59



HOOFSTUK 2

Inleiding tot kinderontwikkeling

2.1 TEORIEË IN VERBAND MET 
KINDERONTWIKKELING
(Hier volg slegs ’n kort inleidende oriëntering)

Daar bestaan verskeie, stewige teorieë wat die ontwikkeling van die kind 
van geboorte tot met volwassenheid vanuit eie perspektief noukeurig be- 
skryf. Sonder om enige besonderhede van die teorieë te verstrek, kan net 
na enkeles verwys word. Baldwin (1967) gee sowel ’n duidelike uiteen- 
setting van die teorieë as kritiek daarop. Kurt Lewin beskryf die ontwik- 
keling van die kind vanuit sy topologiese en veldbenadering. Hy huldig ’n 
totaliteitsbenadering. Die gedrag van die kind te enigertyd binne sy leef- 
wêreld (life-space) is die uitslag van die totaal van psigologiese kragte 
wat op hom inwerk. Die sterkte van die valensiekrag verminder met die 
vermeerdering in afstand vanaf die valensiegebied.

Sigmund Freud het die klem laat val op die onderbewuste en onbe- 
wuste met die libidineuse dryfkragte. In aansluiting daarby het hy die 
kinderlewe in ontwikkelingsfases ingedeel. Hierby het die neo- 
Freudiaan Erik Erikson (Maier, 1965, p. 31) aangesluit en die vyf fases in 
die ontwikkeling van die kind soos volg gestel:
(a) Die gewaarwording van basiese vertroue;
(b) die gewaarwording van outonomie;
(c) die gewaarwording van inisiatief;
(d) die gewaarwording van beheer en bedrewenheid;
(e) die gewaarwording van bewuste eie identiteit.

In sy studie van kinderontwikkeling identifiseer hy hierdie wyses waar- 
op die kind in sy volwassewording uiting gee aan sy emosionele of 
libidineuse motiveringskragte. Ontwikkeling is vir hom die balans tussen 
’n rypingsproses en ’n opvoedingsproses.

Jean Piaget (Maier, 1965, p. 91), die bioloog-filosoof-psigoloog, be-
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skryf 'n kognitiewe, konflikvrye teorie van kinderontwikkeling. Uit sy 
empiriese navorsing kom hy tot die slotsom dat daar vaste, reëlmatige 
patrone van kognitiewe ontwikkeling by elke kind voorkom. Op grond 
daarvan stel hy vaste ontwikkelingsfases wat elke kind deurloop en waar- 
op sy wyse en omvang van begrip in die loop van sy ontwikkelingsgang 
voorspel kan word. Sy drie hooffases is: Die sensomotoriese fase, die 
prekonseptuele fase (2 - 11/12 jaar) en die fase van kognitiewe denke 
(11/12 jaar J).

Die leer-teoretiese model (Maier, 1965, p. 155) van kinderontwikke- 
ling berus op kondisionering van prikkels en reaksies. Bydraes tot hier- 
die benadering is Watson. Hull, Dollard, Sears en Skinner. Die benadering 
van die ontwikkeling van die kind in sosiale verband het in die jongste 
tyd ook ’n besondere beklemtoning ontvang deur Walters en Bandura. 
Die teorie is psigoanalities geïnspireer en berus verder op S-R-kondisio- 
nering.

Heinz Wcrner, ’n Duitser wat tydens die Hitler-regime na Amerika 
uitgewyk het, het ook ’n totaliteitsbenadering van kinderontwikkeling 
(in aansluiting by die Gestaltiste). Alle kinderontwikkeling begin rela- 
tief globaal en vandaar vind ontwikkeling plaas deurgeleidelike differen- 
siasie, onderskeiding en hiërargiese integrasie en analise.

Daar word op hierdie stadium geen detailstudie van hierdie teorieë 
oor kinderontwikkeling onderneem nie. Feitlik elke teorie het 
betekenisvolle bydraes gelewer tot ’n beter kennis van die wordende 
kind. Sommige denkkonstruksies kan nie buite die konteks van die 
teorie in sy geheel begryp word nie. Ander konstruksies is algemener van 
aard sodat dit besondere betekenis inhou vir ons pedagogiese benade- 
ring van kinderontwikkeling. Die gevaar bly bestaan dat onversoenbare 
begrippe aanvullend en ondersteunend gebruik word. Hierteen moet 
daar gewaak word.

’n Starre faseologie kan nie onderskryf word nie. Om die wordende 
kind enigsins te verstaan, word die praktiese indeling van voorskoolse 
kind, primêreskoolkind en sekondêreskoolkind as gangbare kategorieë 
gebruik. Gedurende hierdie periodes leef kinders vir ’n groot deel van 
die skooldag in ooreenstemmende milieus wat vergelyking moontlik 
maak ten spyte van al die onderlinge en individuele verskille.

Die klein kind leer sy gedyende wêreld ken. Aanvanklik meer intuï- 
tief, maar later, met die toename in differensiasie, meer begripsmatig. 
Met hierdie betekenisgewing word betekenisvolle verhoudinge in die 
leefwêreld tot stand gebring. Die klein baba het nood aan die moeder. 
Daarom is sy die eerste persoon met wie betekenisvolle verhoudinge ge- 
vorm word. Met verloop van tyd word al hoe meer mense met wie hy in 
gemeenskap leef betekenisvol vir die kind.

Die dinge om hom wat belangrik is, leer hy ken, byvoorbeeld die bot-
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tel, kleertjies, bedjie, en so meer. Die uitbreidende, fisieskulturele 
wêreld waarby waardes, houdinge en idees geskakel word, is ’n groot 
kategorie waarbinne die wordende kind betekenisvolle verhoudinge tot 
stand bring. Die klein kind leer ook sy eie liggaam ken. Hierdie onder- 
skeiding tussen my en nie-my, ek en nie-ek kulmineer in ’n liggaamsbeeld 
en ’n selfkonsep wat die verhoudinge verteenwoordig wat die kind met 
homself gevorm het. Hierdie relasies met homself, ander mense en die 
objekte en idees geskied hoofsaaklik onder leiding en steun van 
opvoedende volwassenes. Om die kind in een van die ontwikkelings- 
periodes te kan begryp, is dit nodig om iets te weet van die wese en aard 
van die relasies en hoe dit georganiseer is.

Die ingewikkeldheid van die kinderlike gedrag kan beter begryp word 
as sekere ontwikkelingsaspekte as sodanig bestudeer word. In die 
wording van die kind vul die taal ’n besondere funksie. So kan die taal- 
ontwikkeling in dié verband bestudeer word. So ook die ontwikkeling 
van die kenfunksies, die denke en die gevoelslewe. Dit vestig die aandag 
op die intelligensie as sodanig.

Hierdie studie van die wording en die ontwikkeling van die kind stem 
in breë trekke met die van I.J. Gordon ooreen. Die self (of ego of ek) 
van die kind is die integrerende tema (faktor) van die faktore wat sy 
ontwikkeling of wording en leer beïnvloed. Hierdie faktore van buite en 
binne homself word geïntegreer deur die self.

Die pedagogiese studie van kinderontwikkeling geskied in die lig of 
teen die agtergrond van pedagogiese kategorieë soos uiteengesit in die 
voorafgaande hoofstuk. Om die kind te kan lei tot wat hy behoort te 
wees, is dit nodig om ’n studie te maak van die kind soos hy is. Die onder- 
skeidinge wat hier getref is, stel ons in staat om ’n greep te kan kry op die 
kind in sy volwassewording.
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Wordingsdoeleindes

3.1 INLEIDING
In hierdie dissipline is die perspektief gerig op die KIND wat met 
opvoedingshulp besig is om volwasse te word of met selfaktualisering 
besig is. Ons sien die kind soos hy groei, ontwikkel, ontplooi en volwasse 
word. Die vraag wat ons trag om te beantwoord, is: Wat beteken dit vir 
die kind as hy liggaamlik groter word, vir die eerste span gekies word, in 
wiskunde druip, deur sy portuur aanvaar of verwerp word, en so meer. 
As die kind dan voortdurend met selfontplooiing of selfverwerkliking 
besig is, met minder of meer sukses, wat sou dan die besondere mik- 
punte of bestemming wees waarheen die kind op weg is? Die wordings- 
doeleindes is noodwendig dinamies van aard. Alhoewel die kind in ’n 
groot mate op spesifieke mikpunte soos skoene vasmaak, skryf, ’n bal 
vang of gooi, ’n besondere kognitiewe probleem oplos, en so meer, af- 
stuur, is daar geen sprake van statiese groothede wat verwerklik word 
nie. Hierdie aspekte vorm deel van of is komponente van groter struk- 
ture wat juis hul sinvolheid in die veel groter dinamiese struktuurgeheel 
het. Hierdie Gestalt kan selfaktualisering genoem word.

Aangesien die kind voortdurend in relasie staan tot mense, dinge, 
idees en homself en, trouens juis die vorming van daardie verhoudinge 
inisieer, word sy intensies met hierdie relasievorming onderskei. Die 
volgende doeleindes word apart bespreek:
•  Betekeniswêreld as die totaliteit van betekenisse wat die kind tydens sy 

oriëntering vorm.
•  Adekwate self. Namate die kind toenemend beheer oor sy wêreld 

verkry en toenemend ken en kan, beleef hy dat dit hy is wat in sy self- 
aktualisering toereikend is.

•  Toebehorenheid as die kind se positiewe verhouding met ander mense. 
Om in liefde en vriendskap aanvaar te word sodat ’n egte onsheid 
beleef word, bied aan hom ’n veilige basis vir verdere eksplorasie.
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Die deeldoeleindes wat hier onderskei is, kan nie geskei word nie. Die 
verheffing van een verhef ook die ander, want dit is dieselfde kind, die- 
selfde subjek wat relasies vorm sodat hy beter kan verstaan en hom 
oriënteer, sodat hy meer toereikend kan word en sy adekwate self beleef 
en sodat hy 'n geëerde en gerespekteerde lid van ’n groep, wat kan be- 
staan uit twee, vyf of twintig persone of die subkultuurgemeenskap wat 
vir hom belangrik is, kan word.

3.2 BETEKENISWÊRELD
Die betekeniswêreld is geen statiese bestemming nie. Dit is vir elke kind 
die ontplooiende betekenisvolheid wat hy self moet ontdek. Binne die 
horison van sy leefwêreld is daar altyd dit ten opsigte waarvan hy nie vol- 
kome of doeltreffend geóriënteer is nie en daar verskyn toenemend 
nuwe begrippe, idees, persone en dinge wat hy nie verstaan nie en van 
meet af aan moet beteken. Vanweë ryper ervaring en ’n beter funksione- 
rende kognitiewe struktuur, geskied die nuwe betekening binne die 
groter betekenisgeheel en geskied dit met meer spoed. Saani met die 
horisonuitbreiding is daar ook die voortdurende betekenisverheffing 
deur groter betrokkenheid by die dinge wat reeds gedeeltelik bekend is. 
Die kind - trouens, ook die volwassene - word voortdurend met struikel- 
blokke, en probleme wat opnuut oorkóm moet word, gekonfronteer. 
Wanneer die kind hom in ’n vreemde situasie bevind, is hy verward aan- 
gesien hy nie ten opsigte van die komponente van die situasie of die 
situasie as geheel geóriënteer is nie. Elke situasie van dié aard is opnuut 
’n uitdaging tot betekenisgewing. Die kind se relasies met mense, dinge, 
idees en homself ontplooi en verkry groter kwaliteit namate sy betrok- 
kenheid daarby toeneem.

Betekenisgewing vereis noodwendig opvoedings- en onderwyshulp. 
Die opvoeder/onderwyser moet die betekenisse op die vlak van die kind 
se begripsvermoë verklaar. Bruner (1966, p. 2) sê: . any subject can
be taught effectively in some intellectually honest form to any child at 
any stage of development.” Shulman (Clarizio et al., 1973, p. 221) ver- 
duidelik die stelling deur te sê dat Bruner wil hê dat nie slegs die leerstof 
op die vlak van die kind verduidelik moet word nie, maar ook die kind 
moet by die leerstof betrek word. Deur betekenisgewing word ’n ryker 
leefwêreld van betekenisvolle relasies gekonstitueer. Hierdie mikpunt, 
hoe dinamies ook al, kan met reg as ’n essensiële wordingsdoel onder- 
skei word. Die Gestalt van betekenisse wat die kind ontdek en toeken, is 
van primêre belang -  soos Hamachek (1975, p. 24) dit raak stel: “. . -

man is influenced and guided by the personal meanings he attaches to 
his experiences.” Aangesien dit so is, roep die erns hiervan die opvoeder 
op om die kind in sy betekenisgewing te rig en te steun.
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3.3 ADEKWATE SELF

Die kind betree die wêreld in ’n toestand van swakheid, onvermoë, 
onkunde en algehele ontoereikendheid. Hy beskik slegs oor die 
potensialiteite en die wil om die struikelblokke en uitdagings die hoof te 
bied. Hy moet oneindig veel leer, soos die vermoë om waar te neem en te 
herken, vas te gryp en te hanteer, oog met hand, hand met hand en hand 
met mond te koórdineer. Hy moet ’n taal van meet af aanleer ten einde 
te kan kommunikeer. Later moet hy leer lees en skryf, wiskunde 
probleme oplos en afleidings maak. Dat die kind oor ’n fenomenale leer- 
vermoë beskik, tref ’n mens as jy waarneem hoe gou hy die moeder se 
stem herken, self eet, aantrek, loop en praat. Hierdie byna onversadig- 
bare drang na toereikendheid moet gevoed word met die belewing van 
sukses. Die kind se gryp, trek, kruip, opstaan, loop, en so meer word 
intensioneel gedoen “ . . . and, to the degree that they’re successful they 
can leave a child with a happy sense of efficacy, of being good at some- 
thing” (Hamachek, 1975, p. 57). Uit hierdie belewing van sukses groei 
die gevoel van selfagting.

Namate die kind sukses beleef, ontplooi gevoelens van vertroue en 
doeltreffendheid. Die gevoel van toereikendheid spoor die kind aan om 
te eksploreer en te waag. Die belewing van toereikendheid verhoog die 
gevoel van selfagting en selfaanvaarding en die vestiging van ’n posi- 
tiewe selfkonsep.

Sy betrokkenheid by elke intensionele handeling van singewing en 
bereiking van vaardighede verhoog sy selfkonsep. Dat hierdie belewing 
van adekwaatheid nie so natuurlik isdat dit noodwendig moet ontplooi 
nie, word treffend deur die navorsing van Morse (1963, p. 50) geïl- 
lustreer. Hy het in die V.S.A. bevind dat leerlinge op die stelling: “ I feel 
pretty sure of myself” soos volg gerespondeer het: “ 12% of the third 
graders and 34% of the eleventh graders say ‘unlike me’ ”

Die kind se toereikendheid word beleef wanneer hy ondervind dit is ek 
- hierdie eie identiteit -  wat bekwaam is, wat vinnig hardloop, wat hoë 
punte behaal en wat deur ander aangeprys en toegejuig word. ’n 
Gesonde selfagting vereis nie noodwendig hoë sukses op alle terreine 
nie. Die verhouding suksesse tot mislukkings sal verskil in die verskil- 
lende terreine van betrokkenheid. Daar kan egter met vrymoedigheid 
aanvaar word dat die kind die terrein waarbinne hy grootliks sukses 
beleef met groter vrymoedigheid aandurf as die waarin daar weinig 
sukses behaal word. Vanweë die houding van die betrokke opvoeder 
(ouer of onderwyser) sal die kind sy mislukkings ook interpreteer as ek is 
'n mislukking eerder as ek het ’n fout gemaak. Dit vernietig die selfagting 
en selfaanvaarding wat essensieel vir ’n adekwate self is. Die gevaar is 
dat die kind sy identiteit mag ken, m.a.w. dat hy iemand is, maar dat hy
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homself as gering of onbeduidend beleef.
Die verantwoordelikheid van die opvoeder om die kind te steun tot die 

vestiging van ’n adekwate self is voor die hand liggend. Dit is net van sy 
opvoeder wat vir hom belangrik is, van wie hy die mooiso. die aanprysing 
en toejuiging wil hoor. Hulle bestendige aanvaarding van hom steun hont 
in sy selfhandhawing en sy ontplooiing tot ’n adekwate self.

3.4 TOHBEHORENHHID

Die opvoeding demonstreer duidelik dat elke kind van mense, bepaalde 
mense, afhanklik is om aan die lewe te bly en groot te word om 'n 
volwaardige volwassene te wees.

Hierdie volwassenes is die kind se ouers en onderwysers, maar dit sluit 
ook ander gesinslede, familie en portuur in -  die mense na wie Sullivan 
verwys as die “significant others” . Die kind wil beleef dat hy aan hulle 
toebehoort. Die toebehorenheid het die kenmerke van liefde (moeder 
vir kind) en vriendskap (portuur). Navorsers, soos René Spitz (1945, 
1946), het aangetoon dat as kinders se behoefte aan liefde nie genoeg- 
saam bevredig word nie, hulle selfs die wil om te lewe verloor.

Daar is vir die kind geen toestand van neutraliteit in sy relasie met 
ander belangrike mense (veral ouers) nie. As hulle hom nie lief het en 
aanvaar nie, beleef hy verwerping. Aangesien die kind verwerping meer 
as enigiets anders vrees, ontwikkel veel angs as hy nie geborgenheid, 
emosionele sekuriteit en aanvaarding genoegsaam beleef nie. Hierdie 
toebehorenhcid is nodig vir selfhandhawing, want dit verseker die veilige 
basis vanwaareksplorasie tot selfontplooiing en selfverwerkliking onder- 
neem kan word. Die sekondêreskoolkind wie se selfontplooiing nuwe 
dimensies aanneem, het ’n nuwe basis vanwaar hy kan vertrek, nodig. Hy 
is bereid om die vrede en kalmte in die huisgesin op die spel te plaas, in- 
dien nodig, as hy maar net die aanvaarding van sy portuur kan verkry. 
Selfhandhawing wat in die portuurgroep wat hom aanvaar, bcleef word, 
maak hom vry om nuwe struikelblokke, nodig vir selfaktualisering, die 
hoof te bied.

Die kind wat nie deur ander (en groepe) wat vir hom belangrik is, aan- 
vaar word nie is so met homself gemoeid, dat hy nie sy aandag en ener- 
gie aan die probleem voor hande kan wy nie en dus moeilik tot ’n 
adekwate self kom.

Dit is die opvoeder wat aan die kind die geborgenheid en toenemende 
emosionele sekuriteit moet gee. Dit is ’n houding wat die kwaliteit van 
die relasie bepaal, nie net tydens opvoeding nie, maar in die alledaagse 
omgang tussen ouer en kind, en onderwyser en kind.
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Die voorskoolse kind

4.1 INLEIDING
Die indeling van die wordingsgang van die kind in algemeen aanvaarde 
tydperke of fases is nouliks moontlik. Redes hiervoor is dat die kriteria 
vir indeling, soos geponeer deur verskillende gesaghebbendes, onderling 
van mekaar verskil. 'n Ander belangrike rede is dat kinders vanweë in- 
dividuele verskille soveel van mekaar verskil dat daar nie 'n volkome 
positiewe korrelasie bestaan tussen kronologiese ouderdom en fisiese en 
psigiese ryping nie. Die effek van sosio-ekonomiese omstandighede en 
meegaande verskille in opvoedingspraktyke dra nog verder daartoe by 
dat ’n universele indeling in fases en, soveel te meer, 'n noodwendige 
faseologie hoegenaamd nie aanvaar of oorweeg kan word nie.

In aansluiting by die algemene lewenspraktyk kan soos vróeërgemeld. 
berus word by die groot kategorieë, te wete die primêreskoolkind en die 
sekondêreskoolkind. Die voorafgaande en opvolgende kategorieë word 
aangedui sover dit toepaslik is, naamlik die voorskoolse en naskoolse 
tydperke.

Die voorskoolse tydperk kan ook as die kleuterjare beskryf word wat 
kronologies naastenby tussen die tweede en die sesde jare begrens word. 
Die ontwikkeling van al die fasette van die kind is vanaf geboorte 
fenomenaal. Hy slaag heel gou daarin om sy bottel met sy handjies vas te 
hou, om bewegende voorwerpe met die oë te volg, om die moeder se ge- 
sig en stem te herken, en so meer wat alles aandui dat sy motoriese en 
psigiese funksies in wording is. Die kindjie se opsetlike kommunikasie, 
soos die glimlag en geluidjies maak aandui, neem op ongeveer twee 
maande ’n aanvang en neem in doelmatigheid toe wanneer hy woorde 
begin sê en uiteindelik goed praat. Na twee jaar kan die normale gesonde 
kind goed loop en praat. Die kind se wêreldbetrokkenheid is gedurende 
hierdie tydperk baie duidelik. Hy word nou gekonfronteer met ’n legio 
probieme en hindernisse wat hom uitdaag sodat sy eksplorasie deur
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manipulasie vir die volwassene ‘n bedreiging word. Die huis moet 
kindproef gemaak word. Die kleuter loop, hardloop en rol. Hy kyk, gee 
hom oor aan en verwonder hom aan sy wêreld waarby hy betrokke is. 
(Heidi het vir ons in die televisie-kinderprogram ’n bykans onoortref- 
bare visuele voorstelling van verwondering en betrokkenheid gegee 
April-Desember 1978.) Deur hierdie verwondering aan en betrokkenheid by 
dit wat gesien, gehoor, gevoel, geruik en betas word, verstaan die kind, 
stig hy relasies en struktureer hy 'n leefwêreld wat vir hom bekend is. Die 
kind se liggaamlike ryping neem toe, sy kommunikasie met mense word 
toenemend meer funksioneel en sy psigiese vermoëns stel hom geduren- 
de hierdie periode (2j - 5 jr) tot steeds doeltreffender intensionaliteit in 
staat. Elkc kind word binne ’n bepaalde kultuurverband groot, sodat dit 
waaraan hy betekenis gee binne kultuurverband belangrik is. Al hierdie 
relasies word met opvoedingshulp gevorm. Daarom sal daar voorts aan- 
dag gegee word aan die fisiese, psigiese, sosiale en kulturele grondslae 
van die kind se volwassewordir.g. Benewens die grondslae sal in hierdie 
hoofstuk behandel word, die relasies wat die kind vorm en die betekenis 
daarvan vir sy selfaktualisering. Die betekenis van die kind se spel en sy 
skoolgereedheid as optimum selfstandigheidstaak word in groter detail 
behandel.

4.2 GRONDSLAE VAN RELASIES WAT DIE KIND 
VORM

Die kind is altyd m totaliteit by die vorming van relasies betrokke. Die 
relasies word gevorm tussen die kind as een pool en ’n referent as ander 
pool. Dit is noodsaaklik om aan die basiese aspekte van die relasies aan- 
dag te gee ten einde die ontplooiing van relasies te kan begryp.

4.2.1 Die fisiese grondslag

Die skelet, spiere en senustelsel van die kleuterword toenemend ryper. 
Al hoe meer van die kraakbeen in die kind se liggaam verander in been 
en die bene word harder. Betekenisvolle veranderinge kom in die spier- 
ontwikkeling voor. Tot vier jaar is die groei van die spiere by benadering 
in direkte verhouding tot die groei van die liggaam as geheel. Daarna 
ontwikkel die spiere veel vinniger sodat ongeveer 75 persent van die vyf- 
jarige se gewig aan sy spierontwikkeling toegeskryf kan word (Mussen 
e.a. 1969, p. 283). Die groot spiere ontwikkel gedurende hierdie periode 
beter as die fyn spiere sodat die kind meer vaardig in groot bewegings as 
fyn koórdinasies is. Progressiewe ryping van die neuromuskulêre stel-
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sel vorm die basis van psigomotoriese vaardighede. Fisiese vaardighede 
moet die neuromuskulêre ontwikkeling afwag. Die vierjarige kan redelik 
goed hardloop, verspring en slaag selfs met touspring. Die vierjarige 
beskik reeds oor voldoende ruimtelike oriëntering en noukeurigheid van 
beweging om figure na te teken, maar het probleme om ’n ster of dia- 
mant af te teken terwyl meer sukses met ’n sirkel en ’n kruis behaal word. 
Die vyfjarige beskik oor beter spierbeheer sodat hy met vloeiende bewe- 
gings spring en touspring. Die meeste kleuters se spierkoórdinasie is 
beperk tot die groot spiere. Hulle kan hardloop, klim, balanseer, stoot en 
trek. Groter koórdinasie is nodig vir doeltreffend gooi met ’n bal wat 
eers op ses jaar bereik word. Daar is egter ’n groot variasiebreedte van- 
weë talle individuele verskille.

Fisiologiese veranderinge verhoog die kind se uithouvermoë en stel 
hom in staat om aan aktiwiteite wat meer inspanning verg, deel te neem. 
Die hartslag word stadiger en stabiliseer terwyl die bloeddruk stadig toe- 
neem.

Gedurende hierdie jare groei die senustelsel vinnig. Op ses jaar is die 
massa van die kind se brein negentig persent van die van die volwassene 
s’n (Mussen e.a., 1969, p. 283). Myeliniëring van senuweefsel in die 
brein is gewoonlik gedurende die kleuterjare voltooi.

Die kleuter het ’n beter greep op die lewe en bied meer weerstand teen 
siektes as die peuter. Hy is egter nog baie onderhewig aan aansteeklike 
siektes veral as immunisering nie gedoen is nie.

Hierdie liggaamlike toestand en psigomotoriese vermoëns sal die 
kwaliteit van relasies wat liggaamlike vaardigheid vereis, bepaal.

4.2.2 Die psigiese grondslag

Namate die kind se psigiese vermoëns met sy wording in doeltreffend- 
heid toeneem, is dit nodig om in breë trekke aan te toon wat die peil van 
die kind se psigiese vermoëns in die kleuterperiode is. Dit is hierdie ver- 
moëns wat hom in staat stel om relasies te vorm. Die psigiese vermoëns 
kom tot wasdom, nie bloot deur ryping nie, maar ook deur doeltref- 
fende interrelasie met die wêreld waarbinne die kind grootword. Die 
psigiese vermoëns wat onderskei word, is die kognitiewe, affektiewe en 
konatiewe vermoëns sowel as die kind se taalvaardigheid. Soos die kind 
die taal slegs in samesyn met ander mense leer en sy psigiese vermoëns 
op soortgelyke wyse ontplooi, is ons eksplisiet besig met die peil van die 
vermoëns van die kind terwyl die wisselwerking met mense, objekte, 
ensovoort implisiet teenwoordig is.
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4.2.2.1 Kognitiewe vermoëns

Navorsers. van wie Piaget waarskynlik die belangrikste is, het navorsing 
gedoen om die kenmerke van die kognitiewe funksionering van die kind 
te probeer bepaal. Van hierdie en ander navorsingsgegewens word ge- 
bruik gemaak om die vernaamste kenmerke te stel. Die tydperk van 
ongeveer twee tot ses jaar word die periode van prekonseptuele kogni- 
tiewe funksionering genoem. Die oorgang vanaf die voorgaande stadium 
na dié betrokke stadium sowel as die oorgang na die volgende stadiuni 
vind geleidelik plaas en individuele verskille speel voortdurend 'n rol by 
die kwaliteit van ’n bepaalde kind se kognisies. Teen hierdie agtergrond 
word die volgende kenmerke genoem:
(a) Die kind is nog hoofsaaklik met sy omniddellike omgewing gemoeid 

sodat die belangrikheid van verwyderde doelstellings en situasies 
wat betref tyd en ruimte (plek) moeilik beoordeel en teen mekaar 
opgeweeg kan word.

(b) Die denke van die kind is tot in groot mate aan handelinge gekoppel 
omdat die taal stadig aangeleer word. Namate die taalgebruik meer 
funksioneel word, sal taalsimbole saam met die handelinge as denk- 
medium onderskei kan word.

ic) Die kind dink waarskynlik in heelde wat voorstellings van spesifieke 
persone. objekte of situasies is. Die gevolg hiervan is die kind se onver- 
moë om in kategorieë saam te groepeer. As hy dink aan die kinders 
met wie hy saamspeel, sien hy hulle as individue by mekaar. Hy kan 
eers later gedurende die fase praat van seuns en dogters. Volgens 
navorsing van Luria en Yudovich (1966) blyk dit dat ’n toename in 
funksionele taalvermoë die kind ook help in sy doeltreffendheid met 
dit wat gewoonlik as nieverbale aktiwiteite bestempel word, soos die 
inpas van vormblokke.

(d) Hierdie bogenoemde voorstellingswyse lei dan daartoe dat die kind 
se denke as transduktief getipeer kan word. Hy dink van die beson- 
dere na die besondere. Hy kan nie induktief dink om tot veralgeme- 
ning te kom nie. Die transduktiewe denke is duidelik waarneembaar 
as die kind alledaagse gebeure moet vertel, verklaringe moet gee of 
moet voortbou op ’n vorige opmerking. ’n Voorbeeld hiervan is die 
volgende: Aan ’n kind is ’n houer met houtvorms gegee wat bestaan 
uit kubusse, bolle en prismas. Die helfte is rooi en die ander helfte 
blou. Aan die kind word gevra om vier blokkies wat eenders lyk uit 
díe houer te haal. In die bepaalde geval het die kind ’n rooi kubus en 
rooi bol en blou bol en blou prisma uitgehaal. Die argument is dat een 
en twee dieselfde kleur het, twee en drie dieselfde vorm en drie en 
vier weer dieselfde kleur. Die kind kon riie ’n algemene gemeen- 
skaplike kenmerk isoleer en die rangskikking daarvolgens doen nie.
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Aangesien die kind nie induktief kan dink en sodoende tot ’n 
abstrakte konsep kan kom nie, vorm hy deur transduktiewe denke 
prekonsepte wat wel ’n algemene idee is, maar wat gekoppel is aan 
die perseptuele kenmerke van die eksemplare wat op sodanige losse 
wyse gegroepeer is.

(e) Die kind se waarneming en denke is sterk gesentreer. Slegs een ken- 
merk, klein area of geluid bly die sentrum van waarneming. As 'n 
silinder wat half vol water is aan hierdie kinders getoon word en die 
water dan in ’n wye bak gegooi word, sal die kinders geneig wees om 
te sê dat daar minder water in die wye bak is. Dit gebeur onder meer 
omdat die kind se aandag slegs op een eienskap, naamlik die hoogte 
van die watervlak as aanduiding van die volume, gesentreer is.

(0 Deurdat dié kind .vy aandag baie moeilik by meer as een relasie op ’n keer 
kan bepaal, bring mee dat hy geen poging aanwend om by sy opinie te 
bly nie. So sal hy een dag sê ’n meer is ’n holte wat met water uit ’n 
kraan gevul is. Die volgende dag sal hy sê die holte is deur reën ge- 
vul en later weer beweer dat dit uit ’n kraan gevul is.

(g) Daar is weinig rigting en logiese verloop in die kind se denke. Oorsaak 
en gevolg word moeilik onderskei. So ’n voorbeeld word verskaf 
deur die kind wat gesê het: “ Ek voel siek omdat ek nie kleuterskool 
toe gegaan het nie.”

(h) Die kind se denke is sterk animisties deurdat ’n lewelose objek met 
groot gemak verpersoonlik word. Hy neem aan dat die objek voel, 
wil en handel soos ’n mens en daarom hoor ’n mens die volgende uit- 
sprake dikwels van die jong kleuter: “ Die stoel het my gestamp.” 
“Die boom het seergekry.” “My pop hul.” (ensovoort)

(i) Die kind kan verskillende verhoudinge nie in sy gedagtes met mekaar 
vergelyk nie. So is die volgende vraag aan ’n kind gevra: “ Hoeveel 
broers het jy?” “Twee broers, Koos en Piet” . “ Hoeveel broers het 
Piet?” “Een” . Die kind is geneig om homself weg te laat. Dit is vir 
hom moeilik om te sien as Piet sy broer is, dat hy ook Piet se broer is. 
Hierdie onderlinge betrekkinge, soos groter en kleiner, regs en links, 
noord en suid, vriend en vyand, is vir die kind moeilik om te onder- 
skei. Dit is vir hom moeilik om die onderskeidinge te maak vanweë 
die gesentreerdheid van ,vy denke, want een persoon en een eienskap 
word op ’n keer as maatstaf van sy vergelykings gestel.

Om enigsins te kan begryp hoe die kind relasies vorm en wat die 
aard van die relasies sal wees, is slegs moontlik as kennis van hierdie 
karakteristieke kenmerke van die kleuter se kognisies geneem word.

4.2.2.2 Affektiewe vermoëns

Die kleuter beleef die emosies van liefde, vrees, angs, woede, jaloesie,
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smart. vreugde, genot. en so meer. Dit is nodig om te sien hoedanig die 
kind emosies in verskillende situasies beleef. Die intensiteit van hierdie 
emosies sal noodwendig op die relasievorming van die kind invloed uit- 
oefen. Die emosionaliteit van die kleuter neem ’n kenmerkende patroon 
aan. Dic kind is nog sterk emosioneel verbind aan sy omgewing. Daarorn 
word verskillende situasies waarby die kind betrokke is sterk affektief 
beleef. ’n Verskynsel soos woedeuitbarstings (temper tantrums) bereik ’n 
hoogtepunt tussen twee en vier jaar en volg daarna ’n ryper patroon van 
uitdrukking van woede. Die emosionaliteit van die kind bly egterop ’n 
hoë peil. Sy uiting van emosies soos woede, liefde, genot.frustrasie, angs, en 
so meer toon die intense belewing daarvan Opvoedingshulp is onontbeer- 
lik om die kind te steun in sy beheer van emosies.

(a) TIPIESE KENMERKE VAN EMOSIONELE IIITING

(i) Die kind se emosies is kortstondig en veranderlik. Dit is algemeen 
bekend hoe maklik die kind kan oorslaan van huil na lag, en omge- 
keerd, wat 'n uitingswyse van ’n groot verskeidenheid gevoelsbele- 
winge is.
(ii) Vrees
Die kleuterperiode is die tydperk wat die hoogtepunt van spesifieke 
vrese kenmerk. Die kind is bang vir die donker, denkbeeldige geva- 
re soos reuse en drake, maar dan ook vir mense en diere wat vir hom 
’n bedreiging inhou. Die kind herken die potensiële gevaar en dit is 
namate hy ouer word en dus beter kan verstaan, asook genoegsame 
steun van sy opvoeders ontvang, dat hy daarin slaag om te onderskei 
dat al die gevare hom nie persoonlik bedreig nie.
-  Die wakker, intelligente, vrypostige kind het blykbaar meer denk- 
beeldige vrese, waarskynlik omdat hulle meer van gevaar as hulle 
maats bewus is.
-  Oor die algemeen openbaar meisies meer vrees as seuns. Dit word 
ook sosiaal aanvaar dat meisies eerder bang kan wees as seuns.
-  Kinders met swak gesondheid, en die wat honger en moeg is, sal in 
veel meer situasies vreesbevange wees as kinders in ’n gesonde lig- 
gaamlike toestand.
- Kinders wat gereeld aan geweld in die huis onderhewig is, open- 
baar meer vrees as die uit bestendige, kalm huise.
-  Individuele verskille saam met die kwaliteit van opvoeding speel ’n 
oorwegende rol by die kind se belewing van vrees. Dit is egter deur- 
gaans duidelik dat namate die kind ouer word en dus intellektuee! ry- 
per is, vreesaanjaende situasies eenvoudig verminder omdat die kind 
beter kan verstaan en onderskei.
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(iii) Angs
-  Vrees is afkomstig van ’n objektiewe gevaar wat denkbeeldig kan 
wees, maar nogtans vir die kind reëel is. Angs dsarenteen ontstaan 
vanweë ’n subjektiewe probleem wat hy nie kan oplos nie, soos die 
werklike of gewaande onvermoë om ’n taak te verrig.
-  Angs is afhanklik van die vermoë om ’n toestand wat moontlik 
maar op daardie oomblik nie werklik is nie, voor te stel. Daarom ver- 
skyn angs gewoonlik eers ongeveer met die aanvang van die skoolja- 
re en bly voortbestaan deur die mens se lewe.
-  Angs is herkenbaar aan senuagtigheid, terneergedruktheid, geïr- 
riteerdheid, buie, rustelose slaap, opvlieëndheid, ensovoort. Die be- 
angste kind voel onveilig.
- Angs beset die kind se bewussyn sodanig dat hy rusteloos en hi- 
peraktief is, of hom juis terugtrek, met die effek dat hy sy bewussyn 
nie op 'n taak kan rig en dus aandag kan gee en kan belangstel nie. Sy 
waaghouding en eksplorasie word deur angs gestrem.
-  Die sekondêre probleme wat uit angs voortspruit, soos maagpyn, 
hoofpyn.enurese en ander psigosomatiese kwaíe kom saam met die 
ander manifestasies en belewinge van angs aan die bopunt van hier- 
die tydperk voor wanneer die kind skoolgereed is en dan moet aan- 
dag daaraan gegee word.
(iv) Woede
-  Woede word in situasies beleef waarin die kind gestrem of ge- 
dwarsboom voel. ’n Situasie wat maklik woede by ’n kind wek, kom 
voor wanneer ander kinders sy besittings, veral speelgoed, vat om 
mee te speel of wanneer ander kinders of volwassenes in sy spel in- 
meng of ander dinge op daardie moment van hom verwag.
-  Woederesponsies word verdeel in impulsiewe uitinge, genoem ag- 
gressie en geïnhibeerde uitdrukking wat geken kan word aan ont- 
trekking, wegvlug en allerlei apatiese optredes. Die impulsiewe res- 
ponsies soos skree, slaan, skop, byt, spoeg, en so meer word namate 
die kind ouer en meer taalvaardig word, toenemend aangevul of ver- 
vang deur taaluitinge.
(v) Liefde
-  Liefdevolle uitinge word uitgeken aan vasdruk, streel, soen en ’n 
algemene toestand van tevredenheid en ontspannenheid terwyl die 
kind sy gevoelens ook in woorde uitdruk. Affeksie vir ouers en an- 
der mense is oorbekend. Die kind vertoon dikwels ook affeksie vir sy 
speelgoed. Soms sal ’n kind wat verwaarloos word liefdesuitinge toon 
teenoor ’n speelding wat dan ’n plaasvervanger vir die ouer is. Die fi- 
siese kontakuitinge van liefde verminder namate die kind groter 
word, aangesien dit hom in verleentheid bring. Veral as die kind
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skool toe gaan, voel hy dat hy te groot is vir sulke liefdesuitinge en 
wil nie eers sy moeder soengroet as sy hom by die skocl aflaai nie.
(vi) Vreugde
- Dil is vir die gesonde kind natuurlik om opgeruimd en gelukkig te 
wees. Die kleuter sal dikwels in uitbundige vreugde lag en skree en 
tevrede wees en dit deur motoriese aktiwiteite van spring, rol, han- 
deklap, ensovoort toon. Die kleuter se vreugde kom dikwels in si- 
tuasies voor waarby veral sy maats betrokke is en by uitstek as sy 
prestasies dié van sy maats oortref. As die kind verneem dat hy suk- 
ses behaal en aanvaar word, voel hy gelukkig en opgeruimd. ’n Oor- 
wig van die aangename emosies soos affeksie, liefde, vreugde en op- 
geruimdheid is essensieel vir gesonde wording. Hierdie gevoelens is 
’n aanduiding van en verhoog ook die belewing van veiligheid en ge- 
borgenheid.

4.2.3 Die sosiale grondslag

Dit is slegs in samesyn met mense wat vir hom belangrik is wat die kind 
op doeltreffende wyse volwasse kan word. Van ouers en ander opvoe- 
ders word die essensiële opvoedingsteun ontvang. Sy samesyn met por- 
tuur bied onder meer aan hom die situasie waarin hy die norme wat van 
volwassenes oorgeneem en geïnternaliseer is, kan oefen. In die pedago- 
giese verloopstrukture word gepraat van pedagogiese omgang en peda- 
gogiese ontmoeting. Die bymekaarwees moet oorgaan in ’n met-me- 
kaar-wees (Landman). Vir pedagogiese voltrekking moet daar dus om- 
gang sowel as ontmoeting tussen opvoedeling en opvoeder plaasvind. 
Die kind het vir sy selfaktualisering ook nodig om met sy portuur sowel 
as ander mense wat vir hom belangrik is om te gaan en hulle te ontmoet 
(al is dit nie pedagogiese ontmoeting per se nie).

Die vraag is nou: Wat is die voorwaardes en wesenskenmerke van die ont- 
moeting tussen die kinrf en ander mense? Dit moet onthou word dat die 
kleuter alreeds veel opvoedingsingryping en opvoedingsinstemming be- 
leef het. Hier is dus aspekte van toekomstige omgang en ontmoeting ter 
sprake:
(a) Die kind (mens) tree die ander mens deur middel van sy liggaam tege- 

moet. Al sou hier nie sprake van lyflike kontakontmoeting wees nie, 
is dit die vriendelikheid wat spreek deur die oog, gesigsuitdrukking, 
gebare, en so meer wat toenadering aanmoedig.

(b) Indien die kind se gedragswyses rym met die aanvaarde sosiale norm, 
word omgang en ontmoeting vergemaklik.

(c) Die kind se bereidheid tot samewerking. Voor vier jaar is die kind se 
spel tot ’n groot mate egosentries, dit is eers daarna wanneer hy met
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ander speel. A1 slaag die kind nie in sy samewerking nie, is sy bereid- 
heid daartoe belangrik. Die kind wat mededeelsaam is, sal geredelik 
aanvaar word.

(d) Die kind se gretigheid om aanvaar te word. Waar hierdie drang na- 
tuurlik is, is die kind bereid om homself tekort te doen en sy wil op te 
offer ten einde sonder meer aanvaar te word. Dit geld veral by sy 
portuur. Hierdie oorgawe aan die ander (opvoeder sowel as pos- 
tuur) vergemaklik sy omgang en ontmoeting. Waar die gretigheid 'n 
obsessie is, strem dit die omgang en ontmoeting.

(e) Die kind se taalvaardigheid. Die kind leer nou goed praat sodat sy 
taalgebruik al belangriker word as kommunikasiemedium.

4 .2 .3 .1 Die taal as kommunikasiemedium

Gedurende die twee tot ses jaarperiode leer die kind gewoonlik goed 
praat sodat hy dan ook, wat sy spraak betref, skoolgereed is.

Die inhoud van sy spraak vertoon twee kenmerke, naamlik egosen- 
triese en gesosialiseerde spraak. Egosentriese spraak gaan geleidelik oor 
in gesosialiseerde spraak en baie faktore werk daartoe mee sodat ’n 
bepaalde ouderdom nie as grens gestel kan word nie. Egosentriese 
spraak geskied terwille van die genot om te praat. Daar is weining kom- 
munikasie aangesien idees nie gewissel word nie. Die egosentriese 
spraak kom met ’n monoloog ooreen. Die waarde hiervan is dat dit die 
kind help om meer taalvaardig te word. Soms kom egosentriese spraak of 
alleenspraak ook by volwassenes voor. Gesosialiseerde spraak is vir 
kommunikasie bedoel (al is daar ander vorms van kommunikasie ook). 
Die kind praat met ander mense en dra sodoende ’n boodskap oor. Op 
dieselfde wyse ontvang hy van ander ’n boodskap wat hy verstaan omdat 
hy die taal ken.

Die betekenis van doeltreffende spraak. Hoe vroeër die kind begin 
praat, hoe groter is sy voordeei. Die kind wat later begin praat se tempo 
van aanleer van spraak is waarskynlik vinniger, maar hy moes spraak- 
oefening wat invloed op die vloeiendheid van sy spraak het, ontbeer. Die 
taal as kommunikasiemedium speel 'n groot rol in die vorming van die 
verhouding met ander mense. Saam hiermee dien taal as uitdrukkings- 
wyse. Die kind kan vra wat hy wil hê en sê wat hy gedoen wil hê. Die kind 
wat stadig is om te leer praat, ondervind veel frustrasies wat hy dikwels 
op ongewenste maniere soos aggressie uitdruk. Die vroeë prater 
hierteenoor ontlok veel meer aandag wat goeie sosiale aanpassing tot ge- 
volg het, want hy verstaan die pedagogiese dialoog ook beter.

Hoe meer daar met 'n kind gepraat word, hoe doeltreffender is sy taal- 
kennis en spraak. Deur babataal met ’n kind te praat, word sy spraak-
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ontwikkeling gestrem. ’n Keurige taalaanmoediging stimuleer sy spraak- 
ontwikkeling.

Spraakprobleme kan oor 'n wye linie voorkom. Dit kan gering wees 
sodat dit min stremming veroorsaak. maar kan ook ernstig wees wat 
moeilik geremedieer kan w-ord. Spraakprobleme gaan dikwels 
wisselwerkend met cmosionele probleme gepaard.

4.2.4 I)ie kulturele grondslag

Díe baba word binne ’n bepaalde kultuur gebore. Die objekte waarmee 
hy te doen kry soos klere, bed, bottel, speelgoed en later meubels, eet- 
gerei, en so meer is kultureel bepaal. Die wyse van versorging en ver- 
troeteling het ook ’n kulturele komponent. Deur opvoeding word die 
kind ingelei in die aanvaarbare gedragspatrone en sedelike norrne. Die 
kleuter se wyse van doen is ook tiperend van die bepaalde subkultuur 
waarbinne die ouers leef. Hierdie gedragspatrone van die kind maak 
hom meer ontvanklik vir verdere opvoedingsbeïnvloeding.

4.3 DIE KLEUTER SE VORMING VAN RELASIES

Die kleuter bevind honi in ’n betekeniswêreld en die vraag is: Hoe kom 
die kind daarloe om self behoorlike betekenisse te gee aan die wëreld en ook 
aan die mense en dinge in die wêreld9 Vanweë sy wêreldbetrokkenheid kan 
hy vir hom ’n staanplek verower slegs as hy die wêreld waarin hy hom be- 
vind. verstaan. Sodra die kind verstaan, is daar ’n relasie gevorm wat 
moontlik ondoeltreffend is en met groter betrokkenheid doeltreffender 
kan word. Sy omringende wêreld kan ingedeel word in groot kategorieë, 
te wete die mense, naamlik ouers, gesinslede en portuur, die dinge wat 
alle objekte waarmee hy in aanraking kom insluit, die idees wat ’n 
verskeidenheid konsepte in die algemene omgang raak en sodanige 
omgang moontlik maak. Verder moet die kind se relasies met homselj 
bekyk word.

Daar is ’n ontsettende verskil tussen die twee- en sesjarige kind. Die 
vorming van relasies sal ook geweldig verskíl. As die wyse van relasie- 
vorming, die aard van die relasies en die effek daarvan vir sy wording 
beskryf moet word, moet die relasies vanweë die kind se wordingsver- 
loop tussen twee en ses jaar ook ’n dinamiese aard vertoon. Die relasies 
sal dus nie eksak nie, maar ontplooiend beskryf moet word soos dit dan 
eventueel kulmineer voor skooltoetrede. Die kleuter is die kind wat 
gedurende hierdie tydperk kan loop, kan hardloop, spring, klim en hom 
in sy motoriese aktiwiteit verlustig.
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Die gesonde kleuter se sintuie fungeer reeds baie goed. Hy kan sien, 
hoor, voel, ruik en proe, maar dit ontbreek hom aan ervaring om na 
behore te kan verstaan. In sy denke is hy met die konkrete werklikheid 
gemoeid sodat sy denke sterk op beeld en handelingsvoorstelling leun. 
Nog kenmerke van sy denke is sentrering en dat dit transduktief ge- 
skied. Die kind is sterk gevoelsmatig aan sy wêreld gebind sodat sy ken- 
ning dikwels meer gevoelsmatig as rasioneel is. Hy is gevoelsmatig labiel, 
maar met opvoedingshulp het hy redelik beheer oor sy gevoelsuitinge. 
Die kind smag na geborgenheid en aanvaarding in liefde terwyl hy self 
ook graag liefde wil gee. Saam met al sy vreugde-uitinge kan hy maklik 
deur vrees oorweldig word. Die kind speel graag en sy taal is so funk- 
sioneel dat daar sinvol met hom dialoog gevoer kan word.

4.3.1 Die kleuter se relasies met sy ouers

Die kind ken sy moeder teen dié tyd goed. Vanweë die permanensie in 
haar optrede teenoor hom blý ,u' vir hotn 'n ankerpunt of baken vir verdere 
relasievorming. Die gesonde relasie sal kenmerke toon van liefde, 
geborgenheid, oorgawe, aanvaarding, vertroue en agting. Die ouer wat 
sy/haar kind ken, kan hom nie net raak sien en raak hoor nie, maar ook 
raak voelen deur hierdie empatie weet hy/sy ook wat die kind wil. Die ken, 
voel en wil is wedersyds. Die kind ken ook die ouer en dié kan ook nie 
altyd sy gevoelens vir die kind wegsteek nie. Die kind begryp ook maklik 
wat die ouer wil sover dit hom raak. Die polariteitseffek van hierdie 
gesonde relasie is een van groot toenadering. A1 sou die ouer die kind 
verwerp en dus verwydering teenoor die kind voel, sal die kind nog vir 
geruime tyd toenadering soek. Hy is sodanig gevoelsmatig aan die ouer 
verbonde dat skeiding groot pyn meebring. Trouens, die kind wat 
geborge voel en aanvaar word, kan met veel minder spanning en angs 
periodiek van die ouer weggaan omdat hy oortuig is dat hy aanvaar is. 
Die wordingsimplikasies vir die kind wat geborge voel en van liefde en 
agting vir hom oortuig is, is verreikend, want die kind kan sonder vrees of 
angs (dat die ouer weg sal wees) verder waag en eksploreer.

4.3.2 Die kleuter se relasies met maats

Alhoewel die spel en taal van die kind tot op vier jaar hoofsaaklik 
egosentries is, word die samesyn met sy portuur intens geniet. Die vier- 
tot sesjarige speel met maats en dit stel hom in staat om mededeelsaam- 
heid te leer. Die drang om aanvaar te word, help hom om sy gevoelens en 
wil te bedwing.



82 HOOFSTUK 4

4.3.3 Die kleuter se relasies met objekte

Die kleuter se relasies met objekte in sy fisiese wêreld geskied volgens sy 
vermoë om aan die konsepte van ruimte, tyd en hoeveelheid met betrek- 
king tot die konkrete wêreld. betekenis te gee.

4 .3 .3 .1 Ruimtelike verhoudings

Om objekte te kan verstaan, is direk afhanklik van hulle permanensie in 
beiekenis vir honi. As die kleuter se bal waarmee hy speel onder die kas 
ingerol het, weet hy die bal het nie verander of verdwyn nie. Trouens, hy 
wend sinvolle pogings aan om dit terug te kry. Hy is nou bewus daarvan 
dat sy fisiese omgewing meer voorwerpe insluit as wat op die oomblik vir 
hom nuttig is. Hy is nou in staat om vir hom 'n voorstelling te maak van 
bekende, maar verwyderde objekte en dié dan met voorwerpe by hom te 
vergelyk. Die kind kan die volgende vrae sinvol antwoord: “ Lyk hierdie 
motorkar nel soos jou pa s'n (wat nie teenwoordig is nie)?” "Is die kleur 
van die kar dieselfde as jou pa s’n?” “ Is hierdie hond groter of kleiner as 
joune?"

Die beelde waarmee die kind in sy voorstellings werk sowel as die 
relatiewe relasies van sulke voorstellings, is nog primitief. Al weet hy 
byvoorbeeld dat die groot vliegtuig wat nou hier by hom opgestyg het 
dieselfde is as die klein vliegtuigie hoog in die lug, is ruimte en afstand 
verwarrend sodat hy moeilik met die permanensie van grootte by toename 
in afstand kan werk. Hierdie vermoë neem vinnig met toename in ouder- 
dom en ervaring toe. Die kind slaag nou toenemend daarin om sy wêreld 
ruimtelik te struktureer. Dit is belangrik vir sy wording, want hy kan 
posisie inneem ten opsigte van die objekte en byvoorbeeld hulle rela- 
tiewe grootte vir hom. Die verkryging van ruimtelike oriëntasie wat veral 
ruimtelike posisie, grootte en afstand insluit, stel hom tot korrekte per- 
sipiëring in staat. Die kind met ruimtelike oriëntasieprobleme vind dit 
moeilik om te onderskei tussen links en regs, bo en onder, voor en agter, 
binne en buite. Foute by vormherkenning word gemaak, byvoorbeeld by 
b en d. Oefening in perseptuele ontwikkeling, veral in die kleuterskool, is 
belangrik vir die kind se skoolgereedheid. Die groot massa kinders slaag 
daarin om hulle gedurende hulle kleuterperiode ruimtelik te oriënteer. 
Die relasies met objekte in die ruimte is outentiek. Hy sal byvoorbeeld 
weet dat hy verder moet hardloop as hy tot by die klip tien meter ver 
moet hardloop terwyl sy maatjie tot by die klip vyf meter ver moet hard- 
loop.
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4.3.3.2 Temporale verhoudings

Die kind se tydsoriëntering skep probleme omdat hy nie kan begryp dat 
tyd onafhanklik van hom, sy wense, begeertes en behoeftes en teen ’n 
konstante tempo verloop nie. Die kind se tydskonsep is baie diffuus. Die 
halfuur wat hy vir sy maatjie moet wag, is soveel langer as die halfuur wat 
hy aan die samespel kon deelneem. Dit is eers in die vier tot sesjaartyd- 
perk wat die kind ’n idee van die permanensie van tyd begin vorm soos 
wat die horlosie en kalender aandui. Die kind vorm nou dikwels sy eie 
tydseenheid, soos byvoorbeeld: “ My verjaarsdag is nog drie slapies ver” .

Die voorwaarde vir die vorming van relasies met die wêreld is dus ’n 
begrip van ruimte, maar ook ’n begrip van tyd. Aan die begin van die 
periode is sy tydsbegrip vanweë sentrering en egosentrisme slegs in 
relasie tot homself, sy behoeftes en genietinge. Teen die einde van die 
periode verskyn ’n chronometriese en kalendriese tydskonsep. Die per- 
manensie van tyd breek geleidelik deur en so ook die verband tussen af- 
stand en tyd. Hy weet dit neem langer om twee keer in plaas van net een 
keer om die straatblok te loop.

4.3.3.3 Kwantitatiewe verhoudings

As die kleuter tot tien kan tel, beteken dit nie noodwendig dat hy ’n 
begrip van tien het nie. Die kind se kwantiteitsbegrip verskyn na veel 
ervaring met objekte. Volgens Piaget en Inhelder (1962) meen die kind 
dat die hoeveelheid verander as die vorm verander. Die klassieke 
eksperimente met klei is oorbekend. Die kind dink die klei word minder 
as die vorm vanaf ’n lang slang tot ’n ronde bal verander is. Dit is eers 
met die deurbraak van die konservasie ofpermanensie van volume (kwan- 
titeit, getal) ten spyte van verandering in vorm, kleur, ensovoort dat 
outentieke relasies gevorm word. Die sukses van die versnelling van die 
begrip van konservasie van ruimte, tyd en hoeveelheid is nog twyfel- 
agtig, soos bv. die verslae van die “Head Start” projek in die V.S.A. aan- 
dui.

Die kind se konsep van sy fisiese wêreld is ’n funksie van die besondere 
unieke wisselwerking tussen die kind en sy omgewing, sy ervaring, 
behoeftes en ideale. Die kind probeer nie om ruimte as ruimte of 
hoeveelheid as hoeveelheid te begryp nie. Die begrip verskyn in die 
wisselwerkende relasies met die wêreld van objekte en mense, terwyl in- 
dividuele verskille ’n verskil in die kwaliteit van relasies meebring.

4.3.4 Die kleuter se relasies met homself
Die kleuter het vanweë relasies met gesinslede en objekte en identifi-
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kasie met die ouers en ander tot ’n betreklik omlynde selfidentiteit 
gekom. Die kind ken homself, sy naam, geslag, voorkoms, en so meer 
sodat die kind, al kan hy dit nie duidelik verwoord nie, weet wie hy is. 
Die identiteitsvorming van die kind is dinamies van aard, want die 
kleuter se identifikasie gaan voort. Vader of moeder se skoene, hoed en 
klere word aangetrek en gedragswyses word nageboots. Hierdie naboot- 
sing is eg en oortuigend. Verskillende rolle word getoets. Met die vorm- 
ing van 'n selfidentiteit verminder die behoefte om met so baie rolle te 
identifiseer.

Die aanvullende komponent van die selfkonsep is evaluering van die 
identiteit wat vorm aangeneem het. Deur aanvaarding van sy ouers, gesin 
en maats kom die kind tot selfaanvaarding. Selfaanvaarding verseker self- 
agting. Hierdie positiewe beeld van homself is ’n kosbare versekering aan 
hom dat hy belangrik is, saak maak, bekwaam is en in staat is om sy 
wêreld te eksploreer. Die geëvalueerde selfbeeld het ’n baie duidelike 
handelingsgeneigdheid. ’n Positiewe selfkonsep is tot hoë mate die uitslag 
van liefdevolle, versorgende, aanvarende opvoeding binne duidelike 
opvoedingsgrense. Die positiewe selfkonsep stel die kind in staat om 
hom (sy eie identiteit) te vergeet, te waag, te eksploreer en relasies te 
vorm. Hy raak met oorgawe betrokke en gee met groot sukses betekenis. 
Dit is dus belangrik as Canfield (1976, p. 4) sê dat ’n positiewe self- 
konsep ’n beter voorspeller van sukses as IK is.

4.4 DIE LEEFWÊRELD VAN DIE KLEUTER

4.4.1 Die betekenisvolle relasies

Die kind wil en moet hom ten opsigte van sy omringende wêreld 
oriënteer. Daarvoor moet hy verstaan wat die mense, dinge, idees en 
hyself beteken. Die kind leef in die wêreld en sy wêreldbetrokkenheid is 
slegs moontlik as hy betekenisvolle relasies gevorm en dus ’n leefwêreld 
gekonstitueer het. Om vertroud te raak met die wêreld, moet hy op 
behoorlike wyse betekenis gee waarvoor opvoedingsteun en verklaren- 
de onderrig nodig is. Deur toenemende betekenisgewing vind betekenis- 
verheffing plaas. Hierdie toenemende betekenisgewing is net deur groter 
inspanning nodig. Ook hier moet die kind gesteun word dat hy kan deel- 
neem aan en verantwoordelikheid vir sy eie volwassewording aanvaar. 
Sy betrokkenheid by sy betekenisgewing verhoog die doeltreffendheid 
van die verhoudings deur betekenisverheffing en aangename belewinge.

4.4.2 Voorwaardes vir die kind se selfaktualisering
Die kind is inisiatief van verhoudinge en deur die verhoudinge wat hy
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vorm, kry hy toenemend beheer oor sy wêreld en kan hy sy moontlik- 
hede verwerklik. Die nood of lewensbehoeftes van die kind wat ’n voor- 
waarde vir sy selfstandigwording is, kan soos volg gestel word.

4.4.2.1 Die kind se behoefte aan prestasie (bevoegdheid)

Die kind moet beleef dat hy ten minste oor ’n deel van sy eksterne wêreld 
beheer het, sulke take voltooi en daarin presteer. Die omstandighede 
wat die bevrediging van die prestasiebehoefte moontlik maak, is 
toenemende betrokkenheid by sy take en gemoeidheid met die dinge om 
hom - dus, wat hy in sy eksplorasie teëkom. Verder is geredelike en spon- 
tane aanprysing selfs vir geringe sukses noodsaaklik. As ander dus sy 
prestasies aanvaar, kom hy daartoe om self sy prestasies te aanvaar wat 
hom dan ook aanspoor om beter te presteer.

4.4.2.2 Die kind se nood aan liefde en agting

Die kind moet weet dat sy mense hom lief het en belangrik ag en dat hy 
en sy omstandighede vir hulle saak maak. Daarvoor is liefdevolle versor- 
gende volwassenes nodig wat aan hom geborgenheid gee en hom laat 
voel hy maak saak, is geliefd, belangrik en dat hy agting geniet.

4.4.2.3 Die kind se nood aan begrip

Die kind het ’n dringende behoefte dat sy volwassenes hom sal verstaan. 
Hy wil hê dat sy opvoeder geduldig sal wees en probeer verstaan wat hy 
doen en wil doen al is daar baie foute. Moontlik is die kind nie sodanig 
van die behoefte bewus dat hy dit kan verwoord nie, maardit verminder 
nie die erns en noodsaaklikheid daarvan nie.

4.4.2.4 Die kind se nood aan toebehorenheid

Een van die belangrike pedagogiese essensies is medesyn. Die kind is 
steunbehoewend en het nood aan geborgenheid. Die steungewing aan 
die kind bring ’n saamwees of onsheid tot stand wat aan hom die ver- 
sekering gee dat hy aan sy opvoeders toebehoort. Die kind se moeder 
hoef nie 24 uur per dag tuis te wees nie. Dit gaan nie om die kwantiteit 
nie, maar om die kwaliteit van die ouerkind relasie.

In die kind se relasievorming word aan hierdie voorwaardes voldoen,
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maar die bevrediging van hierdie behoeftes is die voorwaarde vir verdere 
relasievorming en die strukturering van ’n behoorlike leefwêreld. Die 
bykomende vereistes wat die kwaliteit van die relasiessal medebepaal is:

(a) GENETIESE POTENSIAAL

Alhoewel die kind moontlikheid is en dus nie deur sekere beper- 
kinge ingeperk word nie, sal die kind wat vanweë erflike faktore ge- 
stremd is 'n agterstand hê in vergelyking met sy meer bevoorregte 
maat. So sal al die relasies van die motories of perseptueel-gestrem- 
de kind hierdie gestremdheid uitwys.

(b) VORIGE ERVARING EN GF.VORMDF. RELASIES

Die kind wat in sy wêreldverkenning sukses beleef het, sal met gro- 
ter vrymoedigheid waag om verder te eksploreer en relasies te vorm.

(C) OPVOEDINGSBELF.WINGE

Die effek van aanvaarding, verwerping en verwenning sal grootliks 
tot sy selfagting bydra sodat die hoë of lae selfkonsep dan die oor- 
eenstemmende handelingsgeneigdheid sal toon. Die kind wat hom- 
self vanweë verwerping moet verdedig, kan hom nie blootstel deur 
allerlei dinge te waag nie. Die omvang sowel as kwaliteit van so ’n 
kind se leefwêreld sal na sy swak selfkonsep teruggevoer kan word.

4.4.3 ’n Beeld van die kleuter in sy leefwíreld

Dit is slegs moontlik om die leefwêreld van ’n bepaalde kind te bepaal. 
As daar sprake van ’n gemeenskaplike leefwêreld is, sal dit so verskraal 
wees dat daar weinig empiriese betekenis aan geheg kan word.

Die effek van opvoeding is van onberekenbare belang in die kind se 
psigiese wording wat dan weer ’n effek op sy selfbeeld en die vorming 
van alle relasies het. By verskillende kinders het verskeie faktore die 
oorwegende invloed op hulle selfontplooiing. ’n Voorbeeld van die 
pedagogiese invloed op die kleuter se persoonlikheidsontplooiing is ter 
sake. Hierdie effek laat sig in al die relasievorming geld en die kleuter se 
leefwêreld weerspieël dan ook die internalisering van die opvoeding- 
steun en -invloed.

Mussen e.a. (1969, p. 372) beskryf die navorsing van Baumrind soos
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volg: Die oorheersende wyse van wêreldstigting van drie groepe kinders 
is onderskei. ’n Dieptestudie van die aard en kwaliteit van die 
opvoedingswyse van die ouers van die groepe kinders is vergelyk met die 
kinders se persoonlikheidskenmerke wat ook dan hulle oorwegende 
wyse van relasievorming is. (Slegs die uitslae word verskaf.)

Kenmerke van die kleuterskoolkinders van Groep I : In vergelyking met 
die ander was hierdie groep die meeste ryp (most matured), bekwaam, 
tevrede en onafhanklik. Hulle was realisties, vol selfvertroue, het hulle 
self beheer, het die wêreld eksplorerend benader, het hulle self laatgeld 
en het goed met ander oor die weg gekom.

Groep II het die volgende kenmerke getoon: Hulle seifbeheer en self- 
kontrole was redelik, hulle was betreklik ontevrede, onveilig, bang, 
teruggetrokke, wantrouig, ongeïnteresseerd in hul portuur en geneig om 
óf vyandig óf regressief in spanningstoestande te wees.

Die kenmerke van die kinders van Groep III: Die kinders was onryp, 
uiters afhanklik en daar was weinig selfbeheer en selfvertroue en hulle 
was geneig om terug te deins van nuwe en spanningsvolle situasies.

Die intensiewe idiografiese navorsing om die opvoedingspatroon van 
die drie groepe kinders se ouers bloot te lê, het die volgende getoon:

Die ouers van Groep I was bestendig, warm en liefdevol, konsensieus en 
gerusstellend in hulle verhouding met hul kinders. Die kinders se 
onafhanklikheid en besluite is gerespekteer terwyl opvoedingsgrense 
streng gehandhaaf is en redes daarvoor verstrek is. In die gestruk- 
tureerde situasies het die ouers streng beheer uitgeoefen en eise vir hoë 
prestasies gestel. Terselfdertyd het hulle meer steun verleen as die ouers 
in die ander groepe. Hulle het daarin geslaag om beheer uit te oefen 
sonder om opstandigheid of passiwiteit te ontlok.

Die oorwegende opvoedingskenmerke van die ouers van die kinders 
van Groep II was soos volg: Hulle opvoedingsbetrokkenheid was laag. 
Hulle was ferm in hulle beheer van die kinders en het vryelik gestraf, 
maar hulle het die kinders nie liefdevol gesteun nie. Kommunikasie met 
kinders was swak. Daar is selde gepoog om die kinders deur gesprek van 
die verkeerde te oortuig en die kinders is ook nie aangemoedig om hulle 
opinie te gee nie.

Die ouers van die kinders in Groep III was ook warm en liefdevoi. Hulle 
het 'n swak beheer oor die kinders gehad. Hulle het min van hul kinders, 
veral ten opsigte van onafhanklike optrede, verwag. Hulle was laks in 
dissipline en het oorbeskermend opgetree. Selfstandige optrede was nie 
eksplisiet aangemoedig nie. In die kleuterskool was hierdie kinders 
onryp, afhanklik en sonder selfvertroue.

Die effek van ouers wat die kind baie liefde gee, steun en opvoedings- 
grense afdwing, respekteer en aanmoedig, is die mees bevorderlike vir 
die kind se waaghouding, sy relasievorming en leefwêreldstigting. Dit
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blyk dus dat die kinders van hierdie ouers die beste geskenk in hulle 
kleuterjare ontvang met die oog op hulle eventuele selfaktualisering.

'n Faktor wat nooit in die besinning oor die kind in sy leefwêreld weg- 
gelaat kan word nie, is die spel van die kleuter. Aan die begin van die 
kleuterjare is die kind se spel hoofsaaklik egosentries. Die kinders speel 
eerder langs mekaar as met mekaar. Teen die einde van die periode speel 
die kinders graag met mekaar. Deur spel leer hulle mekaar ken, maar 
ook die objektewêreld waarmee relasies gevorm word. Die kind se 
grootste genot is in die aktiwiteit, in die deelname aan die spel as 
gesamentlike aktiwiteit. In spel leer die kind sy krag en vaardigheid 
gebruik en leer hy om hom aan reëls te hou - al word die reëls dikwels na 
willekeur verander. Terwyl die kind speel terwille van die genieting van 
die spel vind aansienlike identifikasie met speelgoed plaas, sodat spel ’n 
gunstige klimaat vir die oplossing van persoonlike probleme skep. Van 
der Zeyde (1963, p. 159) noem die rede hiervoor soos volg: ", . . bij het 
spelen hoeft het kind van zijn hart geen moordkuil te maken, en dat is 
bevorderlijk voor zijn geestelijke hygiëne." Mussen e.a. (1969, p. 411) 
haal vir Erikson soos volg aan: “To ‘play it out’ in play is the most natural 
self-healing measure childhood affords.” As gevolg hiervan is daar 
verskeie gesaghebbendes wat poog om kinderprobleme deur pedago- 
giese spelhandeling op te los (Van der Zeyde, 1963, Erikson, 1964, 
Jackson en Todd, 1950).

4.5 SKOOLGEREEDHEID AS
SELFSTANDIGHEIDSTAAK VAN DIE KLEUTER

Skoolgereedheid verwys na die kind se gereedheid in totaliteit om by die 
formele onderwys in groepsverband baat te vind. Skoolgereedheid is nie 
direk van die kronologiese ouderdom afhanklik nie, maar wel van die 
wordings- of ontwikkelingsniveau van die kind. Skoolgereedheid sluit 
skoolrypheid in wat direk na die motoriese, biologiese en neurologiese 
ontwikkeling verwys. Rypheid verwys na die fisiologiese groeiproses wat 
sig voltrek as die kind gesond is en die nodige voeding en versorging 
ontvang. Gereedheid sien op die kind in totaliteit wat in sy relasie- 
vorming sodanige peil van selfstandigheid bereik het dat hy die taak wat 
die skool van hom eis met ’n minimum spanning en inspanning kan ver- 
rig. Hier kan die fisiese, psigiese, morele en sosiale wordingsvlakke 
onderskei word.

4.5.1 Die fisiese wordingsvlak

Die fisiese wordingsvlak sluit die gesondheidstoestand, liggaamlike
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ontwikkeling en motoriese vermoëns in.
(a) Die kind moet so gesond wees dat hy oor die energie beskik om sy 

skooltaak te kan verrig.
(b) Die kind kan op beheerde wyse hardloop, spring, klim, ritmiese 

bewegings uitvoer, asook fyner koórdinasies soos knope en strikkies 
vasmaak en ’n potlood en ’n skêr hanteer en kan lank stil sit.

(c) Die kind het lateraliteitsvoorkeur en ruimtelike oriëntasie 
bemeester. Hy kan dus bo, onder, agter, voor sy liggaam, ens. onder- 
skei.

4.5.2 Die psigiese wordingsvlak

Die kognitiewe affektiewe en konatiewe wordingspeil stel die kind in 
staat om sy skooltake selfstandig te verrig.

4.5.2.1 Kognitiewe vermoëns
Hy kan goed sien, hoor, ruik, voel en proe.
Hy kan vorms, getalle en name memoriseer.
Hy kan mense, objekte en situasies herken.
Hy kan tel tot vyf en dikwels veel verder.
Sy taal is goed ontwikkel sodat hy kan kommunikeer en dus opdragte 
verstaan en na ’n storie kan luister.
Hy kan groeperings maak volgens kleur of vorm.
Hy kan reëls maak en (on)reélmatighede ontdek.
Hy is bereid om te leer lees, skryf en reken.

4.5.2.2 Affektiewe vermoëns
Die kind se gemoedslewe is nog baie labiel.
Woedeuitbarstings kom min voor.
Sy gevoelsuitinge is beheers.
Die gevoelsmatige belewing speel ’n groot rol in sy kenning.
Hy is vol belangstelling en bewondering in die dinge en verskynsels. 
Hy beleef intense genot in sy prestasies.
Die kind is opgeruimd en vol lewenslus.
Hy is bereid om die liefde van die onderwysers met ander te deel.

4.5.2.3 Konatiewe vermoëns
Die kind wil leer en hy wil presteer.
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Hy wil selfstandig skooltoe gaan.
Hy wil met sy portuur verkeer en is in staat om sy eie wil op te skort.

4.5.2.4 Morele vermoëns

Vanweë sy sedelike bewussyn is hy bereid om ’n taak te probeer verrig 
soos wat dit behoort te wees.
Hy kan hom na spelreëls rig.

4.5.3 Die sosiale wordingsvlak

Hy is gereed om onafhanklik van gesinslede skooltoe te gaan.
Hy is gereed om relasies met die onderwyseres en maats te vorm.
Hy speel saam met maats.
Hy is bereid om sy speelgoed. belangstelling en aandag met ander te 
deel.
Hy kan hom met belangrike ander mense, maar ook met karakters uit 
verhale identifiseer.
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