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preprimêre en primêre skool: 
Spel kan gesien word as ’n baie belangrike komponent van die leerprogram vir 

voorskoolse kinders. Die vraag ontstaan of Gr R onderwyseresse genoegsame spel in 

die dagprogram implementeer? 

 

Die navorsingsvraag is as volg beantwoord. Alhoewel dit in die studie na vore gekom 

het, dat die onderwyseresse wat preprimêr en BEd gekwalifiseer is oor die meeste 

speelkennis beskik, het die meeste Gr R onderwyseresse aangedui dat hul wel ’n 

behoefte het om meer kennis rakende kinderspel en die implementering daarvan in die 

dagprogram te bekom. 

Die laaste vraag voortvloeiend uit die navorsing of daar genoegsame spel in die Gr R 

klasse plaasvind was die gevolgtrekking “nee” by primêre skole en “ja” by preprimêre 

skole. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat Gr R onderwys by primêre skole se 

onderrigmetodes baie meer formeel is as Gr R by preprimêre skole. Die navorsings-

vraag is dus in geheel beantwoord en die studie is suksesvol voltooi. 

 
Summary: 
The implementation of play in the daily schedule of the Gr R pupil in pre-primary 
and primary shool: 
Play can be seen as a very important component in the learning programme of pre-

school children. The question arises whether the Gr R teacher has adequate play 

incorporated into the daily schedule?   

The research question was answered as follows. Although it was revealed in the study 

that the teachers who had pre-primary and Bed qualifications, possessed more (play) 

knowledge of all the teachers, the rest of the Gr R teachers indicated that they did have 

a need to gather more knowledge in childrens’ play, as well as implementing it into the 

day programme. 

The third part of the research question was also answered namely; that too much formal 

education were taking place in the Gr R classes in primary schools.  The answer to the 

question; whether there is enough play in the Gr R class in a primary school is; “no”, 
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and whether there is enough play in the Gr R class in the pre-primary school is; “yes”. It 

was concluded that the Gr R education methods in the primary school is far more formal 

than that of the pre-primary school. The research question is thus fully answered and 

the study was completed successfully. 

 

SLEUTELTERME:                                                           KEY WORDS: 
 
 Kinderspel                                                        Children’s play 

 Kleuter                                                              Nursery school child 

 Onderwys                                                         Teaching 

 Kleuteronderwyseres                                        Nursery school teacher 

 Gr R kind                                                          Gr R child 

 Gr R Jaar                                                          Gr R year 

 Vyfjarige kind                                                    Five year old child 

 Gr R onderwyseres                                           Gr R teacher 

 Skoolgereedheid                                               School readiness 

 Dagprogram                                                      Daily programme 
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HOOFSTUK 1 
 

 ALGEMENE INLEIDING EN ORIëNTERING TOT DIE STUDIE 

 

1. INLEIDING 
 As gevolg van kinders se huislike omstandighede, gevorderde tegnologie en die  

 druk van die Gr 1 kurrikulum, het die navorser ’n behoefte om in hierdie studie  

 twee aspekte te ondersoek; eerstens die implementering van spel in die  

 Dagprogram van die Gr R klas by ’n Preprimêre skool teenoor dieselfde   

 implementering by ’n Gr R klas in ’n Primệre skool.  
      Die ondersoek is daarop gemik om vas te stel of daar nog genoegsame tyd bestee    

      word aan kinderspel in die Gr R klas en hoe formeel Gr R onderwys  in ’n sekere  

      geselekteerde groep skole is? 

 

Die veranderende wêreld waarin kinders vandag leef, bring mee dat die verwag- 

tinge van wat kinders behoort te weet en te kan doen dramaties verander. 

As gevolg van hoër en moeliker skoolstandaarde het kinders al hoe minder speeltyd 

binne en buite die klaskamer. Verder word dit beklemtoon dat onderwysers leiding 

behoort te neem om kinderspel veral in die skoolsituasie te bevorder (Isenberg & 

Quisenberry (2007:142 in Brewer 2007:142). 

 

       Die onveilige situasie waarmee die meeste gesinne in Suid Afrika gekonfronteer  

       word, bring mee dat sommige kleuters selde of geensins die geleentheid gegun  

       word om buite te kan speel nie, dit bring mee dat kinders grotendeels blootgestel 

      l word aan passiewe visuele vermaak soos televisie en rekenaarspeletjies. In baie  

       gevalle werk albei ouers lang ure en is daar nie meer tyd vir ouers om met hul    

       kinders te speel nie. 

        

       As gevolg van MIV Vigs is baie kinders wees gelaat en word hulle op ’n baie jong  

 ouderdom gekonfronteer met volwasse probleme, soos byvoorbeeld die omsien na 

 jonger familielede en finansiële bekommernisse.  
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 Die navorser is gekwalifiseer as ’n preprimêre onderwyseres en werk al 12 jaar as 

skoolhoof en Gr R onderwyseres. By die betrokke preprimêre skool waar die 

navorser werksaam is, is speel ’n prioriteit en ’n middel waardeur alle leer 

plaasvind.  

 

1.2.  BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 
1.2.1 Die plek van spel in Preprimêre Onderwys 
De Witt (2009:4) meld dat spel ’n belangrike invloed uitoefen op die kind se 

ontwikkeling, en dit vorm die fondament vir so te sê alles wat die kind in sy 

voorskoolse jare leer. 

 

Die kind speel in die omgewing van sy moeder, dit verskaf vir die kind geborgenheid 

om in die nabyheid van sy moeder te wees. Hierdie funksie van die moeder word 

deur die onderwyseres in die preprimệre skool oorgeneem. Onder toesig van die 

preprimệre onderwyseres, konsitueer of herkonstitueer die kind ’n situasie wat 

bestaan of glad nie bestaan nie. Hierdeur kan die kind beheer oor sy wêreld verkry 

en dit deurleef op ’n niveau wat hy kan hanteer. Die onderwyseres moet 

geleenthede vir insidentele leer skep en altyd beskikbaar wees indien die kind 

aandag benodig (De Witt & Booysen 1994:132). 

 

Volgens De Witt & Booysen (1994:132) kan die kleuter nie net speel soos hy wil nie, 

maar daar is sprake van ingryping en leiding deur die onderwyseres, en omdat die 

kind nog altyd die reg het op sy eie indivualiteit en keuses moet die onderwyseres 

hierdie waarneming, ingryping en leiding met besondere insig hanteer. Spel kan ’n 

magtige wapen wees in die hand van die onderwyseres (De Witt & Booysen 

1994:131). 

 

Volgens Brewer (2007:142) beweer die ACEI (Association for Childhood Education 

International) dat onderwysers die leiding behoort te neem tot die behoefte van 

kinderspel in die klaskamer. 
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Die kleuterskoolonderwyseres is ’n sleutelfaktor in die ontwikkeling van die kleuter 

in die preprimệre skool. Sy moet die jong kind op sy individuele vlak ontwikkeling, 

begelei en onderrig (Grove & Hauptfleish 1998:1). Davin & Van Staden (2005:1) is 

van mening dat die Gr R Onderwyseres die onderwysproses moet verstaan en ook 

deeglik moet beplan wat onderrig gaan word. 

 

Navorsers het dit eens dat kinderspel ’n essensiële element is in die ontwikkeling 

van ’n hoë kwaliteit skool kurrikulum. Kinderspel bied die geleentheid vir kognitiewe- 

emosionele-, fisiese en morele ontwikkeling by kinders van alle sosio-ekonomiese, 

kulturele en linguistieke agtergronde (Tepperman 2007:1). 

 

1.2.2 Die plek van spel in die Primêre skool 
Alhoewel Gr R nog nie verpligtend is nie, implementeer al hoe meer Primêre skole 

Gr R in hul Grondslagfase. Maritz op die webwerf (http://www.parent-

24.com.smaritz). Ons kinders word in ’n snelveranderde wêreld groot en die skool 

moet die uitdagings en tegnologiese vooruitgang van ons tyd aanvaar. Die 

onderwyseres moet haar onderrigmetodes aanpas by die behoeftes van die 

ontwikkelende wêreld. Een van die beste maniere waarop onderwyseres kinders 

kan help om die wêreld te verken is om materiaal te organiseer, sodat hulle dit kan 

ondersoek, bevraagteken, daaroor redeneer, en antwoorde ontdek deur hulle eie 

fisiese en geestelike aktiwiteite (Harlan & Rivkin 2000:30). 

 

Die doel van Gr R in die Primêre skool is om die jong kind vir skool voor te berei, dit 

is ook in meer as een opsig belangrik dat die skool ook vir die kind gereed sal wees. 

Daar kan nie van hierdie jong Gr R kinders verwag word om by die bestaande skool 

etos en gebruike in te pas nie. Kinders in die Gr R klas behoort te leer deur te speel, 

deur wisselwerking met die omgewing, deur te gesels, te sing, te lag en te lawaai 

(Maree & Ford 1996:3). 
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Omdat daar in die primệre skool met formele onderwys begin word, ontstaan die 

vraag nou: In watter mate beïnvloed hierdie formele onderrig die Gr R kind? Bishop 

& Curtis (2001:2) meen dat daar in diepte moet gekyk word na die realiteit van wat 

werklik op speelgronde en in skole gespeel word. 
 

1.2.3 Die belangrikheid van kinderspel 
Ten einde die plek van kinderspel in die opstel van enige program te regverdig, 

moet daar eers besin word oor die belangrikheid van spel in die lewe van die kind. 

Volgens die navorsers is kinderspel nie slegs ’n ontdekkings- en 

verkenningsmedium nie, maar by uitstek ‘n ekspressiemiddel (De Witt & Booysen 

1994:122). 

 

Volgens Gordon & Brown (2004:165) is kinderspel meer as net ’n emosionele 

uitlaatklep. Speel is ’n leefwyse vir kinders, dit is hul natuurlike respons en die 

essensie van kreatiwiteit. 

 

Verder wil Gordon & Brown (2004:165) weet hoekom kinderspel universeel is tot 

kinderervaringe en waarom kinders speel? Een antwoord kom duidelik na vore: 

kinderspel is intrinsiek gemotiveerd en dit is natuurlik bevredigend. 

 

Vygotsky (2007:148 in Brewer 2007:148) glo dat kinderspel die sone skep vir die 

kind se optimale ontwikkeling, dit fasiliteer die skeiding van denke, aksies en 

objekte en spel fasiliteer ook die ontwikkeling van selfregulering. 

 

Rubin (2004:165 in Gordon & Brown 2004:165) beklemtoon ook ander redes vir 

spel: kinderspel is volgens hulle relatief reël vry behalwe vir die reëls wat kinders 

self instel. Spel word deur kinders self gekontroleer en gedomineer en dit word 

uitgevoer asof die aktiwiteit ’n werklikheid is. Daar word op die aktiwiteit eerder as 

die eindresultaat gefokus. 
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Verder noem Gordon & Brown (2004:165) dat spelaktiwiteite die geleentheid bied 

vir leer en ontwikkeling by die kind.             

 

1.3  PROBLEEMFORMULERING 
Die probleemformulering van die navorsingsontwerp word volgens Mouton 

(2005:103 in De Vos, Strydom, Fouché & Delport 2005:103) deur drie faktore 

beïnvloed, naamlik: die eenheid van analise, die navorsingsdoel en die 

navorsingsbenadering. Die eenheid van analise dui op die wat van die studie, hetsy 

dit die objek, entiteit of proses is. Bless & Higson-Smit (2005:104 in Fouché et al. 

2005:104) meld dat die eenheid van analise gesien kan word as die persoon van 

wie die inligting versamel word ,dit is dus die Gr R onderwyseresse.  

Die navorsingsdoel is dus om vas te stel of die onderwyseresse genoegsame spel 

in die Gr R dagprogram implimenteer. 

 

Die probleem word soos volg geformuleer: 
 Tot watter mate implementeer die Gr R onderwyseres spel in die dagprogram van 

die preprimêre - en die primêre skool?” 

 

Die volgende vrae kan as subvrae tot die probleem gevoeg word: 

- Word daar genoeg speelaktiwiteite in die dagprogram van die Gr R klasse by 

preprimêre- en primêre skole geimplementeer? 

- Is die Gr R program te formeel en of word daar te veel skriftelike werksvelle met 

die kleuters gedoen? 

- Indien daar wel bevind word dat daar te min speelaktiwiteite in Gr R klasse 

plaasvind, kan die probleem aangespreek word deur die onderwyseres toe te rus 

met kennis en vaardighede rakende nuwe idees oor spel. 

 

1.4.  NAVORSINGSVRAAG 

Die navorsingsvraag bied ’n posisie waarvandaan die navorser die eksplorasie van 

die probleem kan inisieër (Leedy & Omrod 2005:54).  
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 Volgens Fouche et al. (2005:124) verken die navorser in ’n verkennende studie ’n 

navorsingsvraag waarvan min of geen kennis beskikbaar is nie. In hierdie studie 

fokus die navorsingsvraag daarop om vas te stel of die Gr R onderwyseres by 

preprimêre- en primêre skole genoegsame kinderspel in hul dagprogram imple-

menteer. 

      Die navorsingsvraag voortspruitend uit hierdie studie is drieledig van aard en is 

soos volg: 

 

• Tot watter mate beskik die Gr R onderwyseres oor kennis van kinderspel en 

speelvaardighede? 

• Tot watter mate ervaar die Gr R onderwyseres ’n behoefte daaraan om meer 

kennis rakende die implementering van spel in die dagprogram te bekom? 

• Vind daar genoegsame spel in die Gr R klasse plaas? 

 

1.5  AFBAKENING VAN STUDIEVELD 
Die studieveld word afgebaken tot Gr R onderwyseresse in Primêre- en Preprimêre 

skole in Richardsbaai, Kwa Zulu Natal. 

 

1.6  DOELSTELLINGS EN DOELWITTE en die HIPOTESE VAN DIE 
STUDIE 

       

      1.6.1 Doelstellings 
Kritzinger & Eksteen (2007:103) beskryf ’n doelstelling as ’n doel wat nagestreef 

word. Fouché et al. (2005:105) verwys na doelstellings as die stappe wat geneem 

word om die verlangde navorsings doel te bereik.  

 

In die navorsingsopset is ’n doelstelling dit waarop die navorser se ambisie en 

moeite gerig is, die doel van navorsing is ook verkennend, beskrywend en 

verduidelikend (Fouche et al. 2005:105). 
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Die belangrikste doelstelling van hierdie studie is om te bepaal of die 

onderwyseresse genoegsame spel in die Gr R dagprogram implementeer. 

 
1.6.2 Doelwitte 
Die term doelwit is meer op die aksie gerig waarop die navorser sy doelwit bereik 

(Fouché et al. 2005:106).           

Om meer duidelikheid te verkry oor die doelwitte in hierdie studie word dit as volg 

geformuleer: 

 

Om deur middel van literatuur die aard en omvang van spel te bestudeer onder 

andere: 

 

• Kategorieë van spel 

• Verskillende stadiums van spel 

• Soorte spel in die dagprogram  

• Die waarde van kinderspel 

• Die bevordering van spel 

• Spel in die verskillende aktiwiteite in die dagprogram. 

• Om die ontwikkeling van die vyfjarige kind te verstaan.  

 
Tot watter mate beskik die Gr R onderwyseres oor kennis van kinderspel en speel-

vaardighede?  

Om die kleuter, onderwyseres en die spel wat plaasvind in die Gr R klas te 

bestudeer met behulp van literatuurnavorsing. 
Om deur middel van vraelyste vas te stel tot welke mate die Graad R onderwyseres 

spel in die Gr R Dagprogram implementeer. 

Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak wat as basis kan dien vir die 

samestelling van studiehandleidings, werkswinkels of inligtingsessies wat in die 

behoeftes van die Gr R onderwyseres kan voorsien. 
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      1.6.3 Hipotese vir die studie. 

 
Die volgende hipoteses lei die studie: 

      Hipotese 1 
H0: Daar word voldoende spel in die Gr R klasse by Primêre skole geimplementeer. 

H1: Daar word nie voldoende spel in die Gr R klasse by Primêre skole 

geimplementeer nie. 
 
Hipotese 2 
H0: Daar word voldoende spel in Gr R klasse by Preprimêre skole geimplementeer   

H2: Daar word nie voldoende spel in Gr R klasse by Preprimêre skole 

geimplementeer nie. 

 
1.7 NAVORSINGSONTWERP 
Fouché et al. (2005:132) beskryf die navorsingsontwerp as die plan of die bloudruk 

van hoe die navorsing gedoen gaan word. Dit fokus op die eindproduk, formuleer ’n 

navorsingsprobleem wat dien as uitgangspunt en fokus op die logika van die 

navorsing. 

Volgens Leedy & Omrod (2005:85) verskaf die navorsingsontwerp die 

oorheersende struktuur vir die prosedures wat die navorser volg en die inligting wat 

die navorser versamel en ontleed. Die ontwerp is dus die navorser se beplanning. 

Bless & Higson-Smith (1995:63 in Fouché et al. 2005:132) beskryf die 

navorsingsontwerp as ’n spesifikasie van die mees doelgerigte operasie om ’n 

hipotese te toets. Die navorsingsontwerp vir hierdie studie is verkennend van aard. 

 

1.7.1 Kwantitatiewe benadering 
Volgens De Vos & Strydom (2005:159) bestaan ’n kwantitatiewe studie uit die 

insameling van kennis deur middel van vooropgestelde meetinstrumente soos 

byvoorbeeld vraelyste. In hierdie navorsing word daar gebruik maak van vraelyste 
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gebaseer op die inligting verkry vanuit die literatuurstudie en onderhoude met 

kundiges.  

Die volgende aspekte is kenmerkend van kwantitatiewe navorsing: die studie fokus 

op ’n spesifieke navorsingsvraag wat deur die totale verloop van die navorsing 

konstant bly. Kwantitatiewe navorsing is gestruktureerd, goed gedefinieerd en dit 

hou verband met deduktiewe logika, daar word ook duidelik geformuleerde 

hipoteses gestel (Garbers 1996:291). 

Bogenoemde kenmerke is ook relevant tot hierdie studie in die volgende opsigte: 

Die spesifieke navorsingsvraag: "Tot watter mate implementeer die Gr R 

onderwyseres spel in die dagprogram van die Preprimêre - en die Primêre skool?” 

En het die onderwyseres ’n behoefte daaraan om meer kennis rakende die 

implementering van spel in die dagprogram te bekom en beskik die onderwyseres 

oor genoegsame speelkennis 

Die navorser het ten doel om die konstantheid van die navorsingsvraag deur die 

totale verloop van die navorsing te verseker deur ’n studie wat gefokus bly. Die 

studie is gefokus deurdat die terme Gr R, Gr R onderwyseres, die kleuter, 

onderwys, kleuteronderwys, spel, dagprogram en implementeer deurgaans as basis 

van die studie in gedagte gehou is. Relevante literatuur word benut om op die 

navorsingsvraag te fokus. 

Die navorsing is gestruktureerd deur gebruik te maak van stapsgewyse prosedures 

om inligting in te samel met behulp van die vraelyste. Die studie is ook goed 

gedefinieer omrede inligting wat weergegee word teoreties met huidige en relevante 

bronne ondersteun word. 

 

1.7.2 Soort navorsing 
Die soort navorsing wat in hierdie studie gebruik word, is toegepasde navorsing. 

Toegepaste navorsing is gemik op probleemoplossing en of hulpverlening met die 

voltooïng van ’n taak in die praktyk (Fouché et al. 2005:105) & (Garbers 1996:189). 

Toegepaste navorsing fokus op probleemoplossing in die praktyk en korreleer met 

die doel van hierdie studie. Die tipe toegepasde navorsing in hierdie studie is 

ondersoekend van aard. Garbers (1996:189) beskryf toegepaste navorsing as 
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navorsing wat onderneem word met die oog op die benutting van die resultate in 

een of ander praktiese probleemsituasie. 

Ondersoekende navorsing is daarop gerig om insae te bekom in ’n situasie, 

gemeenskap of individu. Die “wat” vraag vorm en ondersteun die ondersoekende 

studie (Fouché et al. 2005:106). Die navorser wat in ’n preprimêre omgewing 

werksaam is, en die kinderspel van Gr R kinders deurentyd waarneem, het ’n 

behoefte daaraan om inligting te bekom rakende die implementering van spel in die 

Gr R dagprogramme in die Richardsbaai omgewing. 

 

1.8 NAVORSINGSPROSEDURE 
Die navorsingsprosedure begin by die insamel van relevante inligting om die 

verband tussen die mate van die implementering van spelaktiwiteite in Gr R klasse 

by Primêre- en Preprimêre skole te ondersoek.  

 
1.8.1 Opnames 
Opnames is waar die navorser vrae stel aan respondente deur middel van 

geskrewe vraelyste. Die navorser manipuleer nie die situasie nie en na aflegging 

van die voltooide vraelyste, analiseer die navorser die data in die vorm van 

persentasies, tabelle en grafieke (Delport  2005:137). 

Garbers (1996:296) beskryf opnames soos volg: dit kan enige navorsingsdoelstel-

lings akkommodeer, maar is gewoonlik beskrywend, verklarend of verteenwoor-

digend. Opnames is of longitudinaal of kruisseksioneel, dit is ook onafhanklik van ’n 

spesifieke konteks en groepe word statisties saamgestel deur middel van 

steekproeftrekking. 

 
1.8.2 Vraelyste  
Die navorser poog om inligting rakende die metode van die implementering van 

spel in die Gr R klasse by Preprimêre en Primêre skole te bekom deur middel van 

die opstel van vraelyste. Die vraelyste se doel is om feite en ander belangrike 

inligting te bekom van ’n spesifieke tema wat aan die individu relatief bekend is 

(Delport 2005:170). 
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Delport (2005:166-169) onderskei tussen verskeie tipes vraelyste wat gebruik 
kan word vir navorsingsdoeleindes, bv: 
 Persoonlike vraelyste 

 Telefoniese vraelyste 

 Groep-geadministreerde vraelyste 

 Vraelyste wat per hand afgelewer is. 

 

Volgens Delport (2005:170) is daar ’n basiese voorvereiste vir die gebruik van 
hierdie tipe vraelyste:                                                           
1. Daar moet voldoende inligting wees waarop hierdie vraelyste gebaseer kan word. 

Die navorser sal vooraf volledige inligting deur relevante en resente literatuur 

voorsien om die vraelyste moontlik te maak. 

2. Die formaat van die vraelys moet ooreenstem met die tipe vraelys, die doel van 

die vraelys en die tipe respondent. 
3. Die navorser is daarvoor verantwoordelik om vrae duidelik en doelgerig te 

formuleer. 

4. Die vraelyste moet uit spesifieke tipes vrae bestaan om sodoende die 

voorgenome doelwitte te bereik.  

 

Delport (2005:172) noem die moontlikheid vir vrae soos volg: 

 Oop vrae 

 Geslote vrae 

 Digonome vrae 

 Meervoudige keuse vrae 

 Ordinale vrae 

 Voltooingsvrae 

 Skale 

 Stellings 

 Opvolgvrae. 
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5. Om moontlike foute uit te skakelbehoort vraelyste deur middel van loodsonder-

soeke getoets te word. Die navorser beplan om die loodstudie op enige twee 

respondente wat aan die vereiste eienskappe voldoen te doen. Die twee respon-

dente sal deur middel van ´ n nie-waarskynlikheid beskikbaarheidsteekproef 

geselekteer word. Die nie-waarskynlikheid beskikbaarheidsteekproef is daardie tipe 

steekproef wat enige individu wat beskikbaar is gebruik om aan die studie deel te 

neem (Delport 2005:172). 

 

Oop vrae is in kategorieë verdeel volgens die temas wat die meeste in response  

voorgekom het, dit skep ook die moontlikheid om die respondent te bemagtig tot 

kreatiwiteit, self ekspressie en detail (Delport 2005:174). 

 

Geslote vrae is meer spesifiek en stel die respondent in staat om die vraag beter te 

verstaan en response kan sodoende later vergelyk word (Delport 2005:174). 

 

Digotome vrae het net ’n Ja of Nee antwoord, terwyl meervoudige keuse vrae vir ’n 

Ja / Nee of ′n Soms antwoord voorsiening maak (Delport2005:175). 

 

Die gebruik van opvolgvrae is om bykomende inligting van vorige reaksies te verkry 

(Delport 2005:178). 

 
1.8.3 Verspreiding van vraelyste  
Die navorser het die vraelyste per hand uitgedeel, sodat die respondente dit in hul 

eie tyd kon voltooi.  

Die vraelyste vir hierdie navorsing is per hand uitgedeel aan Gr R onderwyseresse 

by Primêre- en Preprimêre skole in Richardsbaai en dit is weer binne 48 uur 

gekollekteer, soos aanbeveel deur  (Delport 2005:168). 
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1.9 DIE VERLOOP VAN DIE NAVORSING 
1.9.1 Literatuurstudie 
Volgens Garbers (1996:315) noem Gash (1989) ’n literatuurstudie, ’n sistematiese 

en deeglike proses om alle vorme van gepubliseerde en ongepubliseerde inligting 

oor ’n bepaalde onderwerp te vind en uiteindelik bruikbare bronne te versamel.  

Verskeie bronne is gebruik in die verloop van die navorsing. 

 
1.9.2 Voorondersoek 
Babbie (2005: 206) in Strydom (2005:206) noem die voorondersoek ook die voor-

toets. 

In die voorondersoek in hierdie studie, is daar vraelyste aan twee respondente 

voorsien. Hierdie twee respondente moes voldoen aan die spesifieke eienskappe 

soos in die universum bespreek word. 

Die twee respondente is volgens die nie-waarskynlikheid beskikbaarheidsteekproef 

geselekteer. Die nie-waarskynlikheid beskikbaarheidsteekproef is daardie tipe 

steekproef wat enige individu gebruik wat beskikbaar is om aan die studie deel te 

neem (Strydom 2005:202). 
 
1.9.3 Respondente 

 Die populasie is die individue binne die universum wat oor die spesifieke 

eienskappe beskik (Strydom 2005:193). Die populasie waaruit die navorser die 

respondente geselekteerhet is onderwyseresse werksaam by Preprimêre- en 

Primêre skole in Richardsbaai, Kwa Zulu Natal. 

 

1.9.4 Die omskrywing van die universum 
Die omskrywing van die universum verwys na die potensiële subjekte wat oor die 

eienskappe beskik. In hierdie studie is die universum Gr R onderwyseresse by 

Preprimêre-en Primêre skole in Richardsbaai, Kwa Zulu Natal. 

Die steekproef verwys na daardie Gr R onderwyseresse wat oor spesifieke 

eienskappe beskik wat deur die navorser verlang word. Die eienskappe is die 

volgende: 
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      Die Gr R onderwyseres moet voltyds betrokke wees by ’n Gr R klas in ’n     

primêre skool.  

Die Gr R onderwyseresse moet ten minste gekwalifiseer wees met ’n Bed graad of 

’n Preprimêre Onderwys Diploma.  

      Die Preprimêre onderwyseres by ‘n preprimêre skool moet voltyds in beheer wees  

      van die Gr R klas. 

      Die onderwyseresse moet Engels en Afrikaans magtig wees. 

Die onderwyseresse moet betrokke wees by skole in die stadsgebied van 

      Richardsbaai Kwa Zulu Natal. 

Uit hierdie populasie is Gr R onderwyseresse deur middel van ’n nie-

waarskynlikheidsteekproef gekies. Enige Gr R onderwyseres wat by preprimêre- en 

primêre skole werksaam is en aan die verlangde vereistes voldoen kan by die 

studie ingesluit word (Strydom 2005:193).                                                                 

 
1.9.5 Prosedure 
Die Skoolhoofde van die betrokke skole is gekontak en die doelstellings en 

doelwitte van die navorsing is aan hulle verduidelik.  ′n Navorskingskedule is aan 

die onderskeie hoofde verskaf. Die skoolhoofde het daarna toestemming gegee dat 

die navorsing by die betrokke skole mag plaasvind. 

 
1.9.6 Geldigheid van die Studie. 
Die waarde van hierdie studie was om inligting te bekom rakende die graad van die 

implimentering van kinderspel in Gr R klasse by verskillende tipes skole. Die studie 

het gepoog om aan die verskillende Gr R onderwyseresse inligting te verskaf 

rakende die verskillende spelpatrone van die Gr R kind. 
Na afloop van die studie behoort die Gr R onderwyseresse baat te vind by die 

navorsingsresultate deurdat hulle waardevolle praktiese terugvoering kry. 

 
1.9.7 Konsultasies met kundiges 
Daar is ook afsprake met sielkundige opvoedkundiges, spelterapeute, kliniese 

sielkundiges, Preprimêre skoolhoofde en Gr R onderwyseresse gereël. Die doel van 
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die gesprek met die betrokkenes, was om hulle bewus te maak van die navorsing, 

sowel as om die lewensvatbaarheid van die studie met hul te bespreek. 

 

Met die voltooïng van die  navorsing beplan die  navorser om meer inligting rakende 

die graad van implementering van kinderspel in Gr R klasse sowel as die hoeveel 

tyd daar werklik beskikbaar behoort te wees vir kinders om  te speel. 

 

1.10 ETIESE ASPEKTE 
In navorsings verband is etiek ’n stel morele beginsels wat deur ’n groep of individu 

voorgestel word. Dit bied reëls en gedragsverwagtinge aangaande die mees kor-

rekte prosedure oor eksperimentele onderwerpe, respondente en navorsers (De 

Vos & Strydom 2005:57). Etiese riglyne dien ook as standaarde en ’n basis 

waarvolgens die navorser prosedure kan evalueer (De Vos & Strydom 2005:57). 

Navorsers moet hulself vergewis van die etiese aspekte wat die studie sal 

beïnvloed (Marais 1996:111 in Garbers 1996:111). 

Een van die belangrikste etiese faktore wat in gedagte gehou moet word, is moont-

like emosionele skade wat die studie vir deelnemers mag inhou, die studie is nie 

veronderstel om enige respondente skade aan te doen nie. 

Moontlike emosionele skade wat hierdie studie kan inhou is dat respondente voel 

hulle bemeestering van vaardighede word gekritiseer en dat hulle nie bekwaam 

genoeg is nie. 

Die Gr R onderwyseresse word ingelig betreffende die doelstellings en doelwitte 

van die studie en word verseker dat die uitslag van die studie geensins hul 

onderwysvaardighede gaan kritiseer nie. 

Respondente het skriftelik toestemming gegee deur die toestemmingsbrief wat as 

dekbrief aan die vraelys geheg is, te voltooi. Vraelyste is aan die respondente per 

hand uitgedeel en daar is verduidelik wat van hul verwag word. Die moontlike 

nadeel van hierdie ingeligte toestemming is dat die respondente onnatuurlik kan 

antwoord om ’n goeie indruk te skep en dit voorkom dat ’n ware beeld van die 

navorsing verkry mag word. Om dit te voorkom is vraelyste anoniem hanteer (De 

Vos & Strydom 2005:59). 
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Alle informasie is as streng konfidensieël beskou en dit is die wyse waarop die 

navorser die inligting voortspruitend uit die studie hanteer het (De Vos & Strydom 

2005:61). Na voltooiing is die vraelyste is deur die navorser bestudeer, geanaliseer 

en gevolgtrekkings gemaak. Na afloop van die navorsing is die vraelyste op ’n 

veilige plek gestoor. 

 
 
1.11 TOELIG VAN KONSEPTE: 

 Kinderspel 

 Kleuter  

 Onderwys  

 Preprimêre onderwyseres  

 Gr R kind 

 Gr R Jaar 

 Vyfjarige kind 

 Gr R onderwyseres 

 Skoolgereedheid  

 Dagprogram 

 Implementeer 

 

Die voorafgande konsepte word gedefinieer volgens die gebruik daarvan in die studie: 

 

 Kinderspel 
De Witt & Booysen (1994:122) beskryf spel as die grondslag van kindwees, ’n 

refleksie van die kind se ontwikkeling, die kern van die kind se lewe, en ’n venster 

waardeur die kind se wêreld beskou kan word. 

Dit is ’n onbetwiste feit dat spel ’n belangrike invloed op die kind se sosialisering 

uitoefen. Dit vorm die fondament vir so te sê alles wat die kind in sy voorskoolse 

jare leer (De Witt & Booysen 1995:15). 

Volgens Gordon & Brown (2004:162) is spel die essensie van kreatiwiteit in kinders 

regdeur die wêreld, dit is universieël en ken geen nasionale of kulturele grense nie. 
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Spel is ook ’n natuurlike wyse waarop die kleuter homself aktief besig hou deurdat 

hy met homself, die omgewing en sy verhoudings met die portuurgroep eksploreer.  

Spel is ’n vormgewende aspek vir die kleuter se volwassewording (De Witt & 

Booysen (1994:122). In die navorsing word die term spel gebruik om aan te dui dat 

dit ’n essensiële wyse is waarop die kleuter kommunikeer.  

Die term kinderspel word soms in hierdie studie gebruik om verwarring te voorkom 

met die term “spel” wat verwys na die korrekte gebruik van letters om n spesifieke 

word te spel. 

 

 Kleuter: 
’n Kleuter is volgens Kritzinger & Eksteen (1989:226) “n klein kind”. 

Louw (1990:243) beskryf die kleuterfase as die tydperk vanaf ongeveer twee tot 

sesjarige ouderdom.  De Witt & Booysen (1995:89) definieer die kleuter as ’n kind 

van ongeveer twee en ‘n half tot ses jaar. Die term kleuter word beskryf omrede 

daar baie na die kleuter verwys word. 

 

 Preprimêre onderwyseres: 
            De Witt & Booysen (1994:186) beskryf die preprimêre onderwyseres as ’n                         

opvoeder aangesien sy daagliks die geleentheid tot opvoeding kry. Verder moet die 

preprimêre onderwyseres die moeder vervang vir die tyd wat die kind in haar sorg 

is. Die preprimêre onderwyseres begelei die kind doelbewus en planmatig op sy 

weg na toereikende volwassenheid. 
           Deur middel van ’n bewustheid van die indivualiteit van elke kind, en die toepassing 

van ’n geïntegreerde benadering tot opvoeding en onderrig wat die kind-in-totaliteit 

in ag neem, dra die preprimêre onderwyseres by tot die vorming van ’n gelukkige 

entoesiastiese kleuter ( De Witt & Booysen 1994:194). 

            Volgens Davin & Van Staden (2005:7) moet die onderwyseres die kind tot sy volle 

potensiaal help ontwikkel, sodat die kind aan die einde van sy/ haar Gr R jaar in 

staat sal wees om te leer, te ken, te doen en te voel wat ’n ses tot sewejarige kind 

veronderstel is om te kan doen. 
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 Gr R kind 
Davin & Van Staden (2005: xii) beskryf ’n Gr R kind as ’n jong leerder tussen die 

ouderdom van vyf en sewe jaar. 

 

 Gr R Jaar 
Volgens Davin & Van Staden( 2005: xii ) word daar in Suid-Afrika na Gr R verwys 

as die verpligte voorskoolse jaar vir kinders tussen die ouderdom van 5 en 7 jaar.  

 

Volgens die Government Gazette/ Staatskoerant Vol.436, No 22756 (17 
Oktober 2001:42) beplan die Departement van Onderwys in Suid-Afrika            
drie verskillende soorte Gr R / Resepsie jaar Programme. 

• Gr R program in die publieke primệre skool 

• Gr R program in gemeenskaps gebaseerde (community based) skole 

• Onafhanklike Gr R programme 

 

Die Departement van Onderwys het die implementering van die verpligte Gr R jaar 

by primệre skole uitgestel vir twee tot drie jaar (http://www.parent24.com:smaritz:1) 

 

 Die vyfjarige kind 
Gordon & Brown (2004:108) identifiseer sekere karaktereienskappe wat as 

mylpale van die vyfjarige se ontwikkeling gesien kan word, naamlik:             

• Selfversekerdheid. 

• Geniet lawwe grappies. 

• Gebruik van groot woorde en voltooi sinne. 

• Trek self klere aan en uit. 

• Fantaseer baie aktief en minder verbaal. 

• Baie nuuskierig. 

• Vra baie “hoekom en hoe”. 

•  Sorteer graag voorwerpe volgens een karaktertrek. 

• Verstaan dat geslag nooit verander nie. 

http://www.parent24.com:smaritz:1
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• Emosionele ekspressie is spontaan.                                        

• Baie egosentries, sien die wêreld vanuit sy eie perspektief.   

• Tel 10 voorwerpe en tot by 20. 

 

 Onderwys 
Onderwys is volgens De Witt & Booysen (1994:185) die weë van intellektuele 

vorming. Onderwys is ook ’n medium waardeur die kind deur ’n volwassene 

begelei word tot intellektuele groei. Die terme opleiding, onderrig en onderwys 

word soms met mekaar verwar en om hierdie rede word onderwys as begrip 

vooraf goed gedefinieer vir hierdie studie. 

 

 Kleuteronderwys 
Kleuteronderwys is daardie deel van onderwys wat betrokke is by die aanleer 

van kennis en vaardighede vir die kleuter. Kleuteronderwys het verder ten doel 

om die kleuter te leer om reg en verkeerd te onderskei, om met ander oor die 

weg te kom, om geslagstoepaslike gedrag te openbaar en om ’n verhouding met 

gesinslede te versterk (De Witt & Booysen 1994:45). 

 

 Skoolgereedheid 
Maree & Ford (1996:1) beskryf skoolgereedheid as ’n proses wat by geboorte 

begin en verloop hand-aan-hand met die ontwikkeling van die kind. ’n Kind wat 

skoolgereed is behoort in staat te wees om sosiaal, emosioneel, fisies en 

perseptueel in ’n formele leersituasie aan te pas. Om skoolgereed te wees 

impliseer dat ’n kind ’n stadium in sy ontwikkeling bereik het waar daar gevoel 

word dat hy by formele onderrig kan baat.  

Grové (1977:10 in Davin & Van Staden 2005:4) definieer skoolgereedheid as ’n 

breë term wat drie aspekte insluit; skoolrypheid, sosiale rypheid en emosionele 

rypheid. Verder meld Grove dat die kind skoolgereed is, as hy die aan die 

formele vereistes van die skool voldoen.  

 

     Dagprogram 
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            Davin & Van Staden (2005:9) beskryf die dagprogram soos volg:  Die skooldag 

van die Gr R klas is nie in verskillende leerareas ingedeel nie, maar in 

verskillende tydsgleuwe vir verskillende aktiwiteite wat geskik is vir die jong 

leerder. 

 

 Implementeer 
Die HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek (2010:233) beskryf implementeer soos 

volg: toepas, uitvoer, soos beplan, laat gebeur. 

 
1.12   SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die motivering vir die navorsingsontwerp toegelig. Die 

studieveld is die Gr R klas in Pre- en Primêre skole in Kwa Zulu Natal. Doelstellings 

en doelwitte van die studie is geïdentifiseer en word aan kundiges verduidelik. Die 

navorsingsvoorstel word volledig uiteengesit in hierdie hoofstuk.  

 
1.13   VERLOOP VAN DIE NAVORSING 

      Die hoofstukke word soos volg uiteengesit: 

• In hoofstuk een word die navorsingsvoorstel volledig uiteengesit. 

• Hoofstuk twee dek die literatuurstudie en terme wat deurgans in die verhandeling  

     gebruik word,naamlik; 

  kinderspel 

  die waarde van spel 

  kenmerke van kinderspel 

  tipes spel  

  die ontwikkeling van die vyfjarige se spel 

  spel en die verskillende aktiwiteite in die dagprogram 

  die ontwikkeling van die vyfjarige / Graad R kind 

 

• Hoofstuk drie fokus op die teoretiese raamwerk van die studie 

• Hoofstuk vier fokus op die resultate en bespreking van die navorsingsresultate. 

• Hoofstuk vyf sluit af met gevolgtrekkings, aanbevelings, ’n algemene samevatting  
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     en ’n slotopmerking. 
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HOOFSTUK 2 
 
DIE OMVANG VAN DIE GR R KIND SE SPEL MET SPESIFIEKE VERWYSING NA 

DIE DAGPROGRAM IN DIE PREPRIMêRE SKOOL 

 

2.   INLEIDING 
Kinderspel is die kind se dagtaak en dit is die mees belangrikste refleksie van die 

kind se ontwikkel. Deurdat die kind speel oefen hy sy koördinasie, stel nuwe 

uitdagings aan homself, maak ontdekkings rakende sy wêreld en kommunikeer met 

ander kinders (White & Coleman 2000:162). 

  

 2.1 KINDERSPEL 
Tussen die rituele en roetines van elke dag spandeer die kleuter die meeste van 

sy/haar tyd aan spel van een of ander aard. Spel is eie aan elke kind, ’n aktiwiteit 

wat weinig verpligtinge of dissipline inhou. Tog lewer spel ’n uiters waardevolle 

bydrae tot die kleuter se liggaamlike-, kognitiewe-, emosionele-, sosiale- en 

persoonlikheidsontwikkeling. Daar is dus weinig indien enige, aspekte van die kind 

se ontwikkeling wat nie op een of ander wyse met spel geassosieer kan word nie 

(Louw 1990: 313). 

 
      2.1.1 Verskillende stadiums van spel 

Die ontwikkeling van die kleuter is onlosmaaklik van sy wyse van spel. Die kleuter 

toon sekere tipes spel gedurende sy ontwikkeling, die stadiums word soos volg 

beskryf: 

• Onbetrokke spel 

Die kind staan rond en hou homself besig met sy eie liggaam (Gordon & Browne   

2004:162,163) en (Frost & Klein 1979:17). 

• Alleenspel:  

Die jong egosentriese kind speel alleen met sy eie speelgoed en neem geen notisie 

van ander kinders om hom nie. Hy is so besig met die “eie-ek” en die “dit-is-

myne”dat hy geen behoefte het aan sosiale spel saam met ander kinders nie. Deur 
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te glimlag of iets aan iemand te wys, maak hy wel sosiale kontak met mense in sy 

onmiddelike omgewing (Botha 2005:130; Lay-Dopyera & Dopyera 1977:61). 

• Toeskouerspel:  

Die kind kyk toe hoe dat ander kinders speel, vra selfs vrae en is geinteresseerd, 

maar speel nie saam met hulle nie (Gordon & Browne 2004:162,163; Frost & Klein, 

1979:17). Toeskouerspel by die groter kind kan waardevol wees deurdat die kind 

die geleentheid het om op sy eie, in die geselskap van ander kinders sy eie idees te 

kan ontwikkel (Hendrick & Weissman 2006:55). 

• Parallelle spel: 

Die toeskouerkind vorder in sy sosiale ontwikkeling en begin langs ander kinders 

met dieselfde tipe speelgoed speel (De Witt 2009:138; Botha 2005:131). 

• Assossiatiewe spel: 

Die kind speel met ’n ander kind. Hulle kommunikeer met mekaar en leen speel- 

goed oor en weer, maar elke kind speel steeds op sy eie en het sy eie doel (De Witt 

& Booysen 1994:125; Frost & Klein1979:20). 

• Koöperatiewe spel: 

Die kind speel in ’n georganiseerde groep waar rolverdeling plaasvind en ’n  

gesamentlike doel wil bereik word. Die kind geniet die geselskap van ander               

kinders en hierdie tipe spel kan ’n kind wegbreek sonder om die spel te             

onderbreek (Botha 2005:131; De Witt & Booysen1994:125). 

Bogenoemde tipes spel is opeenvolgend van mekaar namate die kleuter   

toenemend ontwikkel. Een van die belangrikste vereistes vir die kleuter om deur die 

bogenoemde fases te ontwikkel is dat die kleuter sy primêre versorger of versorgers 

vertrou om in sy basiese behoeftes te voorsien (Koplow 1996:78). 

De Witt (2009:138), Papalia, Olds & Veldman (1999:366) en Frost & Klein (1979:12-

14) beskryf ook Piaget se stadiums van spel. 

• Praktiese spel: 

Die baba tot en met 18 maande eksploreer die sensoriese kwaliteite van objekte en 

beoefen praktiese motoriese vaardighede. 

• Simboliese spel: 



 
 
 

34 
 

Kinders van 18-36 maande gebruik objekte, aksies en rolle om die realiteit en of  

verbeelding situasies te verteenwoordig. 

• Speletjies met reëls 

Kinders van 6-8 jaar speel alleen of groepspeletjies waarvan die reëls erken en 

gevolg word om sodoende aan die doelwit van die speletjie te voldoen. Indien die 

spelreëls verbreek word, sal daar teenkanting wees van die ander spelers.  

Catherine Garvey (soos in De Witt & Booysen 1994:125) voeg nog 3 tipes spel by:  

• Rituele spel: 

Die genotvolle en spontane herhaling van klanke en woorde op ritmiese wyse,             

met gepaardgaande oordrewe intonasies en liggaamsbewegings. Hoe ouer die           

kleuter, hoe minder kom hierdie spel voor. 

• Taalspeletjies: 

Ouer kleuters geniet dit om te rym en onsinwoorde uit te dink wat tot gesprek onder 

mekaar lei.  

• Fantasiespel: 

Rolle soos byvoorbeeld huis-huis of dokter-dokter word uitgeleef. Hoe ouer die 

kleuter, hoe meer divers is hierdie tipe spel. Dit is die hoogste vorm van spel en het 

verskillende kenmerke. Daar is ’n tema wat ontwikkel tot ’n verhaal, en dit gaan oor 

in ’n toneeltjie. Deur fantasiespel gee die kind uitdrukking aan sy ervaringe en 

belewing van sy wêreld. 

 

      2.1.2 Die ontwikkeling van spel en die praktiese implikasie daarvan vir die  
               Gr R onderwyseres (White & Coleman 2000:163). 

 
2.1.2.1   Sensoriese spel 
Kinders word veral baie opgewonde oor nuwe reuke, smake, aanrakings, visuele- 

en ouditiewe impulse. Die onderwyseres kan betrokke raak in sensoriese speletjies, 

soos byvoorbeeld met watte balletjies, vingerverf, gras, sand, ens. Die onderwy-

seres moet gevaarlike sensoriese spelaktiwiteite kan identifiseer en voorkom dat 

kleuters daaraan blootgestel word.  
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2.1.2.2   Motoriese spel 
Die onderwyseres behoort kreatiewe aktiwiteite vir kinders wat op verskillende 

motoriese vlakke is aan te bied. Jong kinders geniet veral hardloop en 

springaktiwiteite. Ouer kinders kombineer hierdie aktiwiteite in gestruktureerde 

speletjies soos “hopscotch”.  

 
2.1.2.3   Simboliese spel 
Tydens simboliese- of dramatiese spel word simbole gebruik wat realiteit verteen-

woordig. Speelgoed en spel word gebruik om lewendige objekte voor te stel. Familie 

rolle soos pappa en mamma en beroepsrolle soos die brandweerman en die dokter 

word gebruik om die volwasse wêreld te verteenwoordig. Die kind konstrueer ‘n 

sisteem van simbole vir selfekspressie, die konflikte wat hy/sy ervaar, word deur die 

gebruik van taal en aksies gedramatiseer (Frost & Klein, 1979:13). 

 

2.1.2.4   Taal spel 
Die jong kind speel baie graag met woorde en klanke, selfs woorde wat hy self 

skep. Onderwysers kan taalspel ontwikkel wat sodoende latere lees-en 

skryfvaardighede kan versterk. Alledaagse simbole in die omgewing kan insidenteel 

gelees word, bekende handelsmerk simbole soos restaurante en speelgoedwinkels, 

motors en motorhawens. 

 
2.1.2.5 Speletjies 
Speletjies is ’n meer gestruktureerde vorm van speel, want dit behels reëls en punte 

toekenning. Speletjies is ook kompeterend van aard en eindig met wenners en 

verloorders. Kinders kan in spanne deelneem, dit bevorder groepsinteraksie. 

 
2.1.2.6 Spelvolle roetines 
Roetines in die klaskamer kan soms vervelig raak. Die onderwyseres moet te alle 

tye poog om met nuwe uitdagings en aktiwiteite, lesse interessant vir die kinders 

aan te bied. 
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2.1.3 Sarfino & Armstrong (1990:315, 316, 317 in Louw 1990:315, 316, 317) het 
spel vanuit ’n ander invalshoek bestudeer en verskeie funksies van spel in die 
kind se totale ontwikkeling geïdentifiseer. 

• Sosiale-affektiewe spel: 

Sosiaal-affektiewe spel is spel aktiwiteite waar kinders met mekaar interaksie het. 

Dit is eenvoudige gee-en-neem tussen twee kinders, tergery en spottery word ook 

hierby ingesluit. 

• Sensories-stimulerende spel: 

Tydens hierdie spelaktiwiteit word daar met sensoriese ondervindings “gespeel”, bv. 

klank, smaak, ritme, reuke, teksture en bewegings. Deur hierdie aktiwiteite leer die 

voorskoolse kind nuwe vaardighede in sy omgewing aan. Hierdie soort spel sluit 

aktiwiteite in soos boomklim en swaai sowel as om verskillende voorwerpe se reuk 

en smaak vas te stel. Omdat die klein kind nog nie gevaarlike aksies en stowwe van 

skadeloses kan onderskei nie, kan hierdie tipe spel gevaarlik wees vir die klein kind. 

• Ondersoekende spel: 

Hier word beweeg vanaf die sensoriese plesier van spel na meer ontdekkende spel. 

Waar die kleur van blokkies eers belangrik was, word dit nou belangriker om te 

toets wat daarmee gedoen kan word. 

• Vaardigheidsontwikkelende spel: 

Vryspel het die kenmerk dat die kind die spel aanpas soos wat sy/haar vaardighede 

dit toelaat. Die kind kom baie gou agter watter speelgoed hy/sy kan bemeester en 

vermy sodoende frustrasies. Opvoedkundige speelgoed stel spesifieke eise aan die 

kind, sodoende verkies die kind om te speel met dit waartoe sy vaardighede en 

kognitiewe ontwikkeling hom in staat stel. Sy vlak van ontwikkeling bepaal dus sy 

voorkeure. 

• Dramatiese- en rollespel: 

Rolvertolking, nabootsing en fantasie begin ’n belangrike faset van spel uitmaak 

vanaf ongeveer vier-of vyfjarige ouderdom. Speletjies soos dokter-dokter en huis-

huis word alledaagse spel. Dit bevorder die kind se vermoë om interpersoonlike 

verhoudings te sluit. 

• Kompeterende spel en rituele: 
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Die kind begin nou definitiewe struktuur gee aan sy spelpatrone, spel raak 

ingewikkeld en bevat reëls en rituele wat gehandhaaf word deur almal wat 

deelneem. Die verskillende persoonlikhede en opinies van die deelnemers laat die 

spel dikwels in chaos ontaard, maar dit wys op ’n belangrike faset van die lewe van 

die kind, naamlik dat daar reëls bestaan, asook dat dinge verkeerd loop indien reëls 

oortree word.        

 

2.2 DIE WAARDE VAN KINDERSPEL  
Die kleuter is ’n wese met fisiese-, kognitiewe-, sosiale- en emosionele dimensies 

van ontwikkeling. Spel is funksioneel in elk van hierdie dimensies van die kleuter se 

ontwikkeling (http://commpartnership.org/pdfs/value.pdfs. February 10, 2008) 

Die waarde van kinderspel word onder die volgende vier hoofpunte bespreek: 

 

2.2.1 Fisiese ontwikkeling 
Deurdat die kleuter sy omgewing ondersoek, word fisiese ontwikkeling deur middel 

van spel bevorder (Louw 1990:317). Spel op ’n fisiese vlak fokus spesifiek op die 

senso-motoriese ontwikkeling van die kleuter, wat beteken dat die kleuter deur spel 

sy sintuie of sensoriese vermoëns soos sig, smaak, reuk, gevoel en gehoor 

ontwikkel. 

Perry & Bussey, Maxim (2009:131 in De Witt 2009:131) noem dat spel grootliks 

bydrae tot die jong kind se senso-motoriese ontwikkeling deur aktiwiteite soos: 

balgooi, hardloop, klim-en-klouter en konstruksie spel. Deurdat die kind die 

geleentheid kry om met ’n bal te speel, word hand-oogkoördinasie asook hand-oog-

voetkoördinasie verfyn. 

 Al spelende raak die kind ontslae van onnodige energie, spierontwikkeling vind 

plaas en die kind leer om sy liggaam te beheer (Gordon & Browne 2004:437).     

 
2.2.2 Kognitiewe ontwikkeling 
Grobler (2005:64 in Grobler, Faber, Orr & Van Staden 2005:64) meld dat spel 

bydrae tot probleemoplossing, die maak van keuses, konsentrasievermoë verbeter 

asook die ordening van kennis en die verstaan van belangrike konsepte. 

http://commpartnership.org/pdfs/value.pdfs
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Fantasiespel is een van die suiwerste vorms van simboliese denke. Deur middel 

van fantasiespel plaas die kleuter die realiteit van die wêreld binne sy persoonlike 

belangstelling en kennis van sy wêreld. Kinderspel bied dus aan die kleuter die 

geleentheid om inligting te versamel wat die basis vir alle leer vorm (De Witt 

2009:131). Kinderspel bevorder ook kreatiewe- en divergente denke, en dit wakker 

nuuskierigheid by die kind aan. Die kind leer om eie inisiatief te gebruik en sy ge- 

heue word ontwikkel,  perseptuele vaardighede, konsepformasies asook luister-en 

verbale vermoëns word deur kinderspel ontwikkel (Pieterse 2002:84).  

Deur spel leer die kind dus homself ken, dit help om ’n positiewe selfbeeld en self-

waardigheid te ontwikkel en die wêreld te verstaan. Taalontwikkeling vind plaas 

wanneer die kind leer om te kommunikeer en sy idees met ander te deel (Hendrick 

& Weissman 2006:52). 

Volgens Hendrick (2009:130 in De Witt 2009:130) gee spel die kind insig in sy 

diepste denke, gevoelens en sekere behoeftes van die kind word bevredig. 

Vygotsky sowel as Piaget sien spel as die hoofkomponent van alle kognitiewe ont-

wikkeling (Hendrick & Weissman 2006:5). 

 
2.2.3 Emosionele ontwikkeling 
Volgens Grobler (2005:64 in Faber et al. 2005:64) is spel die medium waardeur die 

kind ekspressie tot die uiting van sy gevoelens gee, sodoende leer die kind om 

ander persone se gevoelens in konsiderasie te neem, om sy omgewing te beheer 

en ontwikkel so’n positiewe selfbeeld. Spel verskaf dus plesier aan kinders en is ’n 

uitlaatklep vir stres.   

Spel hou die volgende waarde vir die kind se emosionele ontwikkeling in: (Gordon & 

Browne 2004:165,166,167). 

• Spel beïnvloed die kleuter se emosionele ontwikkeling positief deurdat dit genot 

verskaf en daar word uiting gegee aan gevoelens soos angs, frustrasie en 

vreugde. 

• Spel dra by tot die kleuter se emosionele ontwikkeling deurdat hy selfvertroue en 

’n positiewe selfbeeld ontwikkel 
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• Tydens spel is die kind in beheer van die situasie. Spel leer die kind om te waag, 

vertroue in sy medemens te bou en help om innerlike angs en konflik te hanteer. 

• Deurdat die kind speel leer hy om vanuit ’n ander perspektief na sy omgewing te 

kyk asook die geleentheid om sy omgewing te beheer. 

• Spel openbaar die kind se persoonlikheid en die kind leer om selfbeheersing toe 

te pas. 

• Spel moedig outonomie aan en is ’n veilige manier om ekspressie van gevoelens 

te toets. 

 
2.2.4 Sosiale ontwikkeling 
Aldus De Witt & Booysen (1995:51) en Faber et al. (2005:64) leer die kind die vol-

gende sosiale vaardighede deurdat hy met ander kinders speel: 

• Spel stel die kleuter in staat om sosiaal aanvaarbare gedrag aan te leer en dra by 

tot die kleuter se sosiale ontwikkeling. Die kleuter kry die geleentheid om ’n 

verskeidenheid rolle aan te neem, om te deel en te gee, om beurte te maak, 

leiding te neem of ’n volger te wees.  

• Medemenslike verhoudings word geoefen en die kind word bewus van sy invloed 

op ander se gevoelens en dat hy ander kinders kan gelukkig of ongelukkig 

maak. 

• Spel dra by tot die kleuter se vermoë om mislukkings te verwerk en selfbeheer-

sing aan die dag te lê. Sy selfbeeld en selfvertroue op te bou deurdat hy sonder 

kritiek of inmenging van die ouer teen ’n ontspanne tempo met sy eie portuur-

groep kan speel. 

• Om by die reëls van ’n speletjie te hou, om beperkinge te aanvaar en ’n waag-            

houding aan te neem. Om homself in nuwe situasies te oriënteer en om           

alternatiewe oplossings te soek . 

 

Gordon & Browne (2004:108) sien die ontwikkeling van die vyfjarige / Gr R kind 

soos volg: 
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Daar word spesifiek na die ontwikkeling van die vyfjarige kind gekyk om sodoende 

’n beter begrip van die ouderdomsgroep se ontwikkeling, sowel as die tipes spel 

waarby die kind betrokke is, beter te verstaan. 

 
2.2.5 Sosio-emosioneel 
Die vyfjarige is selfversekerd; hy glo hy is altyd reg en volhard met opdragte. Vir die 

vyfjarige is groepspel en kompeterende speletjies baie belangrik, hy dring aan op 

regverdige spel en is bewus van die reëls wat hy graag aan ander kinders verduide-

lik. Hy is betrokke by groepsbesluite. 

Hierdie ouderdom kind is baie sosiaal en kies sy maats, hy het ’n sin van selfiden-

titeit en geniet grappies en sinnelose raaisels.  

Hierdie groep geniet volwassene geselskap, aanvaar respek en outoriteit en vra 

toestemming en kan ook laf en wild raak met tye, maar bly kalm in ’n noodgeval.   

 
2.2.6 Taalontwikkeling 
Die vyfjarige gebruik ongeveer 1500 woorde, hy kan sekere woorde beskryf en uit-

spel, artikuleer duidelik en voltooi sy sinne. Hulle is gewoonlik baie leergierig, neem 

deel aan gesprekke en vra baie vrae. Die vyfjarige het ook duidelike idees, dink 

hardop, skep eie liedjies en versies, antwoord ’n foon en kan ’n boodskap sinvol 

neem. Hulle gebruik woorde om inligting te gee en te ontvang, verduidelik eenvou-

dige woorde en vertel graag bekende stories. 

 
2.2.7 Fisies-Motoriese Ontwikkeling 
Die vyfjarige kind het baie fisiese energie, is volledig gekoördineerd, geniet spring, 

hardloop en loop graag op stelte. Hulle spring met alternatiewe voete, vang en gooi 

’n bal, kan ’n twee wiel fiets ry en balanseer op ’n balanseerbalk. Hierdie groep 

kinders geniet dit om oor toue te spring, springtou te spring, geniet dans en ritmiese 

aktiwiteite en hardloop op tone. Hulle geniet dit om hul fynspiere te gebruik, is akku-

raat met eenvoudige fynspierapparaat. Die ouderdom kind leer om strikkies te bind 

en kan ’n herkenbare persoon teken. Die vyfjarige kind se dominante hand is 
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alreeds vasgelê, hy knip op ’n lyn, kleur tussen lyne in en trek self klere aan en uit. 

Hierdie groep kinders kan hul persoonlike middellyn kruis. 

 

      2.2.8 Kreatiewe Ontwikkeling 
Die vyfjarige het idees en planne en praat graag daaroor, hy ontwerp graag patrone 

en ontwerpe. Hierdie ouderdom kind eksploreer met ’n verskeidenheid van kuns-

media, hy geniet detail wanneer hy verf of blokke bou, het ’n idée van wat hy wil 

teken en dit is belangrik dat dit herkenbaar is. Hulle fantasie is baie aktief en minder 

verbaal en die vyfjarige dink hardop en boots ander na. Hulle leer eenvoudige dans-

roetines en toneelstukke maklik aan en geniet die opvoering daarvan. 

 
2.2.9 Kognitiewe Ontwikkeling 
Die vyfjarige kind is baie nuuskierig oor alles, wil altyd weet “waarom en hoe?” en 

vertoon graag nuwe kennis en vaardighede. Hulle is alreeds bewus van gister en 

more, tel 10 objekte en kan tot by 20 tel, sorteer objekte volgens 1 karaktertrek as-

ook volgens vorm en kleur.  Aandagspan verbreed, en die kind is in staat om planne 

te maak, voer dit uit en fokus op die doel en sien selde iets uit ’n ander perspektief. 

Die vyfjarige kind ken sy naam, van en adres, verstaan konsepte van kleinste, 

minder as en ’n half, hy is bewus van die doel van ’n kalender en is ook bewus van 

sy eie onkunde. 

 
 2.3 DIE ONTWIKKELING VAN DIE SPEL VAN DIE VYFJARIGE/ GR R KIND (De 

Witt 2009:136). 
Die vyfjarige kind is betrokke by ’n wye verskeidenheid speelaktiwiteite. Hierdie 

ouderdom kind beweeg reeds in die speletjies-met-reëls stadium in, wat kenmer-

kend is van die skoolgaande kind. Deur middel van intense fantasiespel, reageer 

die vyfjarige op eksterne stimuli wat met sy belangstellingsvelde ooreenstem.Daar 

word onderskei tussen realiteit en fantasie. Spel word nou aangewend om ervarings 

van vroeër jare te assimileer. Enige stresvolle of traumatiese ervaring word ook 

vanaf vyfjarige ouderdom deur middel van spel uitgeleef. Die vyfjarige kind beskik 

oor die moontlikheid om aggressiewe- of angsgevoelens deur middel van 
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fantasiespel te sublimeer. Rolspel sluit die uitbeeld van werklike lewensrolle in, 

byvoorbeeld die verpleegster, die polisieman, die onderwyser, bruidegom asook 

konings en prinsesse. Sosio-dramatiese spel bevat realistiese elemente soos wat 

die vyfjarige poog om hul persepsies van volwassenes se aksies en reaksies na te 

boots. 

Die vyfjarige hou ook daarvan om dieper fantasieë, soos wilde diere wat mense op-

vreet, of drake wat kinders vang, uit te leef in poppespele of uitbeeldings van 

stories. Verhoogte belangstelling in romanse is waarneembaar in opwindende seun-

dogter-jaagspeletjies en speel-speel troues of die uitbeelding van sprokies soos” 

Die slapende skoonheid”. Die vyfjarige se vermoëns om sy wêreld konkreet te han-

teer neem toe, en hy demonstreer sy vaardighede om abstraksies te beheer. Die 

affektiewe- en die kognitiewe funksies se samesmelting word gedemonstreer in die 

gebruik van abstrakte simbole of hulpmiddels in fantasiespel, byvoorbeeld die maak 

van papiergeld om kos mee te koop in ’n denkbeeldige supermark. 

 

Volgens Pieterse (2002:101) is die goedkeuring van die vyfjarige se maats vir hom 

baie belangrik, hulle sal selfs mekaar se guns met stoutighede probeer wen. Hierdie 

ouderdom kind begin om die waarde van kompromie en onderhandeling te besef. 

 

2.4 DIE IMPLEMENTERING VAN SPEL IN DIE DAGPROGRAM VAN DIE PRE-
PRIMêRE SKOOL 
   
2.4.1 Vryspel 
Volgens die webwerf http://www.commpartnership.org/pdfs/valueofplay.pdf het jong 

kinders baie tyd en geleenthede nodig vir vryspel. Wanneer kinders die keuse het 

van wat hul wil speel, leer hul belangrike vaardighede aan wat verskil van 

onderwyser gerigte klaskamer aktiwiteite. Die Gr R Onderwyseres kan die kind in sy 

leerervaring ondersteun deurdat sy genoegsame tyd vir vryspel toelaat. 

Vryspel bestaan uit die volgende: dramatiese spel, konstruksiespel, legkaart bou, 

manipulatiewe spel, houtwerk en sensopatiese spel wat afsonderlik bespreek gaan 

word. 

http://www.commpartnership.org/pdfs/valueofplay.pdf
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2.4.1.1 Dramatiese spel 
Dramatiese spel bestaan uit: rolle spel, poppespel en fantasiespel. 

Dramatiese spel is die kenteken van ’n samewerkende kurrikulum en elke 

preprimêre skool behoort oor ’n dramatiese speelarea te beskik (Segal & 

Adcock1993:7).        

Volgens http://www.pbs.org/teachers/earlychildhoodarticles/dramaticplay.html. is   

Benson (2001:1)  van mening dat onderwysers so betrokke raak by beplanning en 

standaard assesserings in die klaskamer, dat eenvoudige, maar baie belangrike 

strategieë verlore gaan. Dramatiese spel is een van die afdelings wat soms eenkant 

toe geskuif word, om plek te maak vir al die ander nuwe idees en strategieë dat die 

geheim daarin lê om die balans te handhaaf tussen ’n nuwe kurrikulum en huidige 

praktyke wat herhaaldelike suksesvolle resultate gelewer het. Navorsing is ryk aan 

getuienis rakende die positiewe effek wat spel op die lewens van kinders het. 

Bekende dramatiese speelareas sluit in; die hospitaal, die winkel, die restaurant, die 

haarsalon, die brandweerstasie, die skool, die kombuis, die weermag en die 

poppekas. Benson (2001:1 in http://www.pbs.org/teachers/earlychildhoodarticles 

/dramaticplay.html.) 

 

Die voordele van dramatiese spel op die ontwikkeling van die kind (Singer & Singer 

1999:367 in Papalia 1999:367). 

• Deur dramatiesespel leer die kind om ander persone te verstaan, en ook hul      

standpunt in te sien, 

• Die kind leer die vaardigheid om probleme op te los en gee uiting aan            

kreatiwiteit. 

• Verder toon kinders wat fantaseer meer samewerkend te wees met ander  

kinders, hulle is meer gewild en meer gelukkig teenoor kinders wat nie deelneem 

aan fantasiespel nie. 

• Dramatiese spel gee vir die kind die geleentheid om die realiteit van die wêreld in 

hulle eie belangstellings en kennis uit te leef. 

http://www.pbs.org/teachers/earlychildhoodarticles/dramaticplay.html
http://www.pbs.org/teachers/earlychildhoodarticles
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• Deur middel van dramatiese spel maak die kind die volwasse wêreld na en            

ontwikkel sodoende selfvertroue vir die volwasse rolle wat hul eendag moet 

uitleef. 

• Ontwikkelingspsigoloog, Piaget het veral beklemtoon dat dramatiese spel 

divergente denke ontwikkeling. 

• Kinders geniet kreatiwiteit, dit help om sin aan hul die werklikheid te gee en die 

kleinkind geniet dit om tyd saam met ’n volwassene te spandeer. 

“Most teachers of young children have observed that drama, like other creative 

arts experiences, is a natural response that arises in a supportive classroom 

environment with teachers encouragement” (Brewer 2007:439). 

 

Volwasse deelname aan kinders se dramatiese spel gee ’n groter insig in die kind 

se lewe. Tydens dramatiese spel kan die onderwyseres insae kry in wat die kind 

ongelukkig maak en wat ook sekuriteit bied (Faber et al. 2005:16 en 33). Brewer 

(2007:439) noem dat die meeste kinders natuurlik op soek is na maniere om 

kreatief te wees in hul spel, maar daar is so baie wat die onderwyseres kan doen 

om fantasiespel te bevorder om sodoende te verseker dat elke kind daarby baat 

vind. 

Die gebruik van realistiese temas en items word aanbeveel en bou die area rondom 

’n tema. Tyd, aandag en beplanning word benodig om ’n area te skep waar hoër 

ontwikkeling sal plaasvind. Kry ’n spesifieke area in die speelkamer en laat genoeg 

tyd vir spel toe in hierdie area. 

Versamel goedkoop en speelbare items en daar moet genoeg items wees vir 

karakterontwikkeling en pro-sosiale gedrag. Bring genoeg taal of gedrukte woorde 

in die vorm van woordkaarte aan in die area en moedig kreatiewe spel aan (Myhre 

1993: 6-10). 

 

Die karaktertrekke van die vyfjarige se fantasiespel (Almon 2000:7). 

Die kind het ’n idée en leef dit so uit. Die vyfjarige kind kan dieselfde tema vir dae of 

weke uitspeel. Deur hierdie spel fokus die kind en kom sodoende in aanraking met 

sy eie idees en kry die wilskrag om dit uit te voer deur middel van spel. Die kind 
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speel soms sonder nuttige hulpmiddels. Hulle sal ’n kasteel of ’n huis bou, sonder 

enige meubels en dan aan die binnekant sit en gesels oor die projek. 

Die kind sien beelde baie duidelik in sy verbeelding, daarvandaan die naam 

verbeeldingspel om hierdie tipe spel te beskryf. 

Tydens die vyfjarige se spel word vriendskappe gebore. Die kind sal by die huis 

vertel van die vriende by die skool. By die huis word daar aan die vriende gedink en 

daar word oor en weer gekuier buite die skool. 

Die sosio-dramatiese spel van die vyfjarige is dus baie ryk aan verskeidenheid. 

 

2.4.1.2 Konstruksiespel 
Volgens Olivier, Seifert & Hoffnung (2009:141 in De Witt 2009:141) is konstruksie-

spel kinders se beplande bou of skep van drie dimensionele objekte uit ongestruk-

tureerde materiaal soos, hout, karton, klei en papier. Die bou van legkaarte, bou 

met boublokke en ander manipulerende speelgoed val ook in hierdie kategorie. 

Lego, Meccano en die junior ingenieur is ook konstruksie speelgoed (Orr 2005:70 in 

Faber et al. 2005:70). 

 

2.4.1.3 Konstruksie met boublokke 
Grobler (2005:34  in Faber et al. 2005:34) meen dat die ligging van die blokarea in 

die speelkamer baie belangrik is, dit behoort op so ’n plek te wees, waar dit wat die 

kleuters bou, nie maklik deur verbygangers omgeskop kan word nie. Houtboublokke 

behoort van verskillende vorms, grootte en kleur te wees, die Gr R kind kan met 

kleiner blokke ook bou. Om die kinders se spel verbeeldingryk en interessant te 

maak, behoort die konstruksie area ook plastiese diere, motortjies, vliegtuie, 

ensovoorts te hê. Omdat die boublokke volgens groottes en vorms weggepak word, 

is dit ’n baie goeie wiskundige oefening vir die kleuters om dit self weg te pak.   

 

      Die voordele van konstruksie speelgoed soos deur Orr (2005:70 in Farber et  

      al. 2005:70): 

Konstruksie speelgoed ontwikkel die kind se fynspierkoördinasie en die kind se   

verbeelding ontwikkeling deurdat hy self besluit wat hy gaan bou. Sosiaal ontwikkel 
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die kind deurdat hy/sy leer om saam met ander kinders te speel en die speelgoed te 

deel. Wiskundige konsepte en insig word ook verbeter, deurdat die kind besef dat 

byvoorbeeld twee kort blokkies saam net so lank soos een lange blok is. 

Taalontwikkeling vind plaas, wanneer kinders hul konstruksies met mekaar 

bespreek, sodoende leer kinders om besluite te neem en probleme selfstandig op te 

los. 

 

2.4.1.4   Legkaarte 
Volgens White (2005:1-3 in http://searchwarp.com/swa 17295.htm) hou legkaarte  

die volgende voordele vir die kleinkind se ontwikkeling in: 

 
Kognitiewe ontwikkeling 

• Verskeie funksies van die brein ontwikkel terwyl die kind dit geniet. 

• Vermoëns om te redeneer, analiseer, logiese opeenvolging,   probleemoplossing  

en logiese- en deduktiewe denke word ontwikkel. 

• Legkaarte betrek die globale (groter prentjie) sowel as die analitiese (fyner             

besonderhede) aspekte van leer. 

• Woordeskat ontwikkel deurdat die voltooide legkaart bespreek word. 

• Stories kan by die voltooide legkaart geïnkorporeer word. 

 
Fisiese ontwikkeling 

• Oog-hand koördinasie en ruimtelike bewustheid word ontwikkel.  

• Fynmotoriese vaardighede word ontwikkel.  

• Legkaart bou is ’n praktiese kinestetiese aktiwiteit. Die kind gebruik sy   

hande om dit te voltooi. 

 
Emosionele ontwikkeling: 

• Deurdat die kind die finale produk sien, dra dit by tot die ontwikkeling van ’n              

positiewe selfbeeld en selfvertroue by die kind. 

 
 

http://searchwarp.com/swa%2017295.htm
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Sosiale ontwikkeling: 

• Deurdat kinders saam aan ’n legkaart bou, word koöperatiewe spel bevorder,  

die kinders bespreek ook watter legkaartstukkies pas waar.  

• Deurdat kinders saam aan ’n legkaart bou, kan dit help om frustrasies te  

hanteer wanneer stukke nie inpas nie.  

 

2.4.1.5 Manipulatiewe spel  
Gordon & Brown (2004:452) noem die volgende apparaat wat die 5/6 jarige kind se 

manipulatiewe vaardighede kan ontwikkel: 

• Vetkryte 

• Speelklei 

• Rolbalspeletjies 

• Legkaarte 

• Houtwerk 

• Balspel 

• Rygborde 

• Water- en sandtafels 

 

Inmekaarpassende vaatjies of bekers, posbusse, geometriese vormborde, 

pennetjiesborde, mosaïkstelle, dominos, klein en groot houtkrale met veters om die 

krale in te ryg, is waardevolle manipulatiewe en perseptuele speelgoed. Al spelende 

leer die kind van vorms, groottes, ruimtelike verhoudings en klassifikasie. 

Taalbegeleiding deur die onderwyseres is baie belangrik. Die kind se koördinasie en 

veral oog-handkoördinasie en konsentrasie word bevorder (Botha 2005:143). 

Driedimensionele konstruksie apparaat het drie sye en volume, daar kan vanaf 

verskye hoeke na dit gekyk word. Driedimensionele konstruksie sluit in; houtwerk, 

dooskonstruksie en “collage”-aktiwiteite. Die kind kan nie diepte, volume en rond-

heid ervaar as hy op’n plat, twee-dimensionele oppervlak werk nie (Van Staden 

2005:89). 
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Die voordele van manipulatiewe speelgoed vir die ontwikkeling van die preprimêre 

kind   Orr (2005:71 in Faber et al. 2005:71). 

Deurdat die kind met speelgoed speel wat uit baie klein deeltjies bestaan, word 

hand- en vingerspiere ontwikkel. Perseptuele vaardighede soos die herkenning van 

kleure, vorms en grootte word ontwikkel. Probleemoplossing vind plaas waar die 

kind byvoorbeeld met legkaarde en kaartspeletjies speel. Kinders leer om met 

mekaar saam te werk, te deel en hul konsentrasie vermoëns verbeter. 

Taalontwikkeling vind plaas deurdat die onderwyseres met die kinders praat en die 

kinders die speletjies onder mekaar bespreek.   

 

2.4.1.6 Houtwerk 
Houtwerk bied aan die kind die geleentheid om met die fisiese aspekte van sy 

omgewing te eksploreer en om kreatief te skep. Die fisiese aktiwiteit, konsentrasie, 

en die ontlading van emosionele energie en frustrasies dra daartoe by dat die kind 

positief oor homself en die aktiwiteit voel. Hout is ’n lewende materiaal en kinders 

geniet dit om daaraan te vat (Cherry 1992:200). Houtwerk bied ook weerstand aan 

die kind en fisiese sterkte word benodig om dit te bemeester. Dit is ook ’n drie- 

dimensionele medium wat die kind instaat stel om met volume te werk. Ligte 

gereedskap wat werklik werk, moet aan die kinders verskaf word. Gevaarlike 

gereedskap soos messe en skroewedraaiers word verkieslik nie aan kinders gegee 

nie omdat dit hulle kan beseer (Van Staden 2005:90). 

Die volgende items mag aan die Gr R kind verskaf word; spykers van verskillende 

diktes en lengtes, sagte hout soos populier en dennehout. Om kreatiwiteit te 

verhoog kan die volgende items ook aan die kind verskaf word; houtgare tolletjies, 

koeldrank en melkproppies, stukkies materiaal en leer, strooitjies en roomys-

stokkies, ensovoorts. Volwasse toesig is essensieël en kinders mag nooit alleen 

gelaat word nie (Van Staden 2005:91).  
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2.4.1.7 Sensopatiese spel 
Sand, water en klei in die sensopatiese bakke is van die belangrikste media 

waarmee kinders tydens sensopatiese spel kan speel, maar mieliemeel, voëlsaad, 

pasta, rys en stywe jellie is ook geskik (Orr 2005:67 in Faber et al 2005:67). 

 
Volgens Orr (2005:67 in Faber et al. 2005: 67) hou sensopatiese spel die volgende 

voordele vir die kind se ontwikkeling in:  

Die kind ervaar die media deur sy sintuie deurdat hy/sy daaraan ruik, voel, soms 

proe, dit sien en hoor as hy dit van een houer na ’n ander gooi. Kinders leer 

wetenskaplike- en wiskundige konsepte deurdat hulle water of sand van een houer 

na ’n ander gooi. Fantasiespel word bevorder deurdat die kind sê hy “bak” sand 

koekies. Kinders van die ouderdom ongeveer 18 maande tot 6 jaar geniet veral sen-

sopatiese spel. Volwasse toesig is noodsaaklik en die kind se selfbeeld en 

selfvertroue ontwikkel positief. Emosionele ontlading vind plaas deurdat stres verlig 

word en sosiale interaksie tussen kinders bevorder word. 

 

2.4.2 Numeriese aktiwiteite 
Spodek en Saracho (2006:187) steun die idee van Fredrick Froebel en Maria 

Montessori dat jong kinders in staat is tot komplekse wiskundige denke en dit geniet 

om met wiskunde te eksploreer om sodoende die wêreld rondom hulle te verstaan, 

dit beklemtoon ook die feit dat hoë kwaliteit ontwikkelingsgepasde wiskunde 

onderrig vir kinders van 3 tot 6 jaar baie belangrik is (Spodek & Saracho 2006:188). 

Volgens Jean Piaget se teorie funksioneer die preprimêre skool kind se denke 

volgens die pre- operasionele stadium. Alhoewel hul denke nog nie op logika 

gebaseer is nie, is dit wel ’n baie goeie basis vir die ontwikkeling van latere logiese 

denke (Anselmo & Franz 1995:474). 

Die belangrikheid van die vaslegging van wiskundige begrippe gedurende die 

eerste ses jaar van die klein kind se ontwikkeling word beklemtoon in http: 

//www.nctm.org.about.content. 
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Verder beklemtoon die Amerikaanse Raad vir wiskunde onderwysers (NCTM) die 

feit dat indien die jong kind ’n uitdagend hoë kwaliteit wiskunde ontvang gedurende 

die eerste ses jaar, ’n lewensnoodsaaklike fondament vir wiskunde gelê word. 

Volgens die webwerf http://www.nctm.org.about.content. is daar verskeie maniere 

om wiskundige konsepte vir die preprimêre kind speel-speel aan te leer.  

Bou op die spesifieke ervaringe wat die kind in die klaskamer ervaar. Gebruik dus 

woorde en materiale wat aan die kind bekend is in terme van vorige kennis, kultuur 

en die gemeenskap. Tel die hoeveelheid kinders in die klas. Tel die dogtertjies, die 

seuntjies. 

Inkorporeer wiskunde by alle lesse regdeur die week se beplanning. Byvoorbeeld, 

in ’n storieles kan die eendjies getel word, kleure en vorms kan hersien word. 

Watter dier was eerste en watter een was laaste? Maak wiskunde vir die klein kind 

’n pretaktiwiteit wat interaktief by die ander leerareas inskakel, by kreatiewe 

aktiwiteite kan die verskillende kleure, lengtes en groottes proppies en 

pypskoonmakers bespreek word. Die verfkwasse kan getel word en diktes bespreek 

word. Krale of blokkies kan in ’n sekere volgorde geryg word. Gebruik wiskundige 

begrippe soos byvoorbeeld, geometriese vorms om wiskunde te bevorder.  Die 

Graad R leerder is in staat om dit te memoriseer en weer te herroep. Vorms kan 

volgens kleur, vorm en grootte gesorteer word. 

Alvorens enige formele leer kan plaasvind moet die kleinkind se senso-motoriese 

vaardighede ten volle ontwikkel wees.  Hendrick & Weissman (2010:56, 57) noem 

die senso-motoriese vaardighede wat die kind se leer en gedrag op skool kan 

beinvloed: 

• Oog-handkoördinasie 

• Liggaamsbewsustheid 

• Ruimtelike oriëntasie 

• Lateraliteit 

• Visuele persepsie  

• Fyn Motoriese koördinasie 

• Groot Motoriese koördinasie 

• Oog-hand-voetkoördinasie 

http://www.nctm.org.about.content/
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• Dominansie 

• Middellynkruising 

• Visueel motoriese beheer. 

• Tyd/Ruimtelike 

• Balans 

Daar behoort elke dag aan hierdie senso-motoriese vaardighede van die kind 

aandag gegee te word, dit moet gevestig word, want dit is die onderbou van alle 

leer (De Witt 2010: DVD G). 

Fromboluti & Rinck (1999:1-6) noem die denkstandaarde vir die wiskundige 

ontwikkeling van die Gr R leerder. Hierdie denkstrukture moet daagliks deur middel 

van spel aan die kind verskaf moet word, sodat die kind dit as ’n medium kan 

gebruik om mee te dink (De Witt 2010: DVD G). 

 

2.4.3    Die denkstrukture: 
2.4.3.1    Probleemoplossing en logiese denke 
Deur middel van probleemoplossing leer kinders dat daar meer as een manier is om 

’n probleem op te los en dat meer as een antwoord moontlik is. Laat die leerders 

alledaagse probleme uitsorteer. Praat daaroor en vra watter moontlike oplossings is 

daar vir die probleem. Doen eenvoudige woordprobleme met die leerders 

(Fromboluti & Rinck 1999:1-6). 

Deurdat die kind fokus om die probleem op te los, konsentreer hy en leer om 

selfstandig te dink en te doen. Dit is ’n basis vir lees en wiskunde en kan 

byvoorbeeld gebeur tydens blokspel. Laat die kind plat op die grond sit en sy 

blokkonstruksie boontoe bou. Laat hy sy konstruksie en die veranderinge wat gaan 

plaasvind visualiseer. Driedimensionele konstruksies is baie belangrik, die kind kan 

’n prentjie in sy kop visualiseer van hoe dit gaan lyk as dit voltooi is. Dit is die basis 

vir latere driehoeksmeting. Pennetjieborde is belangrik in die gebruik van serie-

vorming, meer, minder, ruimtelike persepsie, oog-handkoördinasie, rigting, basiese 

tel, taal, kleure, ruimtelike verhoudings en visueel-en ouditiewe geheue. Dit is alles 

aspekte wat die kind gereed maak vir voorlees en wiskunde vaardighede. Die een 

tot een verhouding met ’n kind is baie belangrik. Speel ’n speletjie waar die kind na 
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verskeie voorwerpe moet kyk, dan word dit weggeneem en die kind moet dit wat hy 

gesien het herroep (De Witt 2010: DVD G). 

 

2.4.3.2   Klassifikasie 
Klassifikasie is die groepering van objekte of persone volgens ooreenstemmende 

eienskappe en is die basis vir alle leer. Deur middel van klassifikasie begin die kind 

om sin aan sy wêreld te gee. Jong kinders begin gewoonlik om objekte volgens 

kleur te klassifiseer (Anselmo & Franz 1995:477). Die onderwyseres moet deuren-

tyd vir die kleinkind aktiwiteite aanbied wat die geleentheid bied om voorwerpe te 

klassifiseer, soos byvoorbeeld vorms, woonhuise, kleure, plaasdiere, wildediere, 

insekte, seediere, voëls, poppe asook collage materiaal.  

Bespreek al hierdie versamelname met die kind wanneer daar in ’n een tot een 

verhouding met hom gewerk word. Gebruik diagramme met klein voorwerpe om die 

hoeveelhede aan te dui. Hoeveelhede kan reeds op ’n vroeë ouderdom deur die 

kleuter getel word (De Witt 2010: DVD G). 

 

2.4.3.3   Kommunikasie 
Kommunikasie is baie belangrik, en die leerders moet maniere vind om idees deur 

middel van woorde, diagramme, prente en simbole weer te gee. Wanneer kinders 

praat, kry hul die geleentheid om te dink en ook om hul gedagtes te orden. Kinders 

kan ook kommunikeer deur diagramme en prente te teken. Konkrete voorwerpe of 

tellers soos hul vingers of blokkies kan nommers verteenwoordig.  Die kind moet 

“leer” deur middel van sy liggaam ervaar (Fromboluti & Rinck 1999:1-6). 

 

2.4.3.4   Versameling en vorms 
Kinders moet instaat wees om eenvoudige items wat saam hoort te kan identifiseer. 

Kinders moet kan diskrimineer, redeneer, analiseer en selekteer om sodoende ver-

samelings te kan vorm. Hergroepering moedig die kind aan om sy denke te 

fluktueer (Anselmo & Franz 1995:475). Tydens uitstappies kan kinders byvoor-beeld 

blare versamel volgens kleure en vorms. Pennetjies kan volgens kleur en grootte 
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gesorteer word, maar dit is belangrik dat die kind alles deur sy liggaam ervaar (De 

Witt 2010: DVD G).  

 

2.4.3.5   Redenering 
Redenering is om oor ’n vraag te dink en met ’n logiese antwoord na vore te kom. 

Redenering is dus ’n belangrike deel van probleemoplossing en kinders behoort die 

geleentheid te kry om self ’n probleem uit te redeneer (Fromboluti & Rinck 1999:1-

6). 

 
2.4.3.6   Oorsaak & Gevolg 
Die kind wat gedurig vrae vra, word bewus van die feit dat niks toevallig gebeur nie, 

maar beïnvloed word deur die posisie van oorsaak en gevolg (Anselmo & Franz 

1995:476). 

Die kind se verbale vermoëns word ontbloot deurdat hy vir die onderwyseres die 

verloop van die storie moet beskryf. Die kind antisipeer ook wat in ’n storie gaan 

gebeur en die onderwyseres behoort met die kind te praat oor die gebeure in die 

storie. Woordeskat word uitgebrei en sodoende antisipeer die kind die storielyn. In 

die proses leer die kind ook dat hy/sy verantwoordelikheid moet aanvaar vir sy/haar 

optredes (De Witt 2010: DVD G). 

 

2.4.3.7   Passings 
Perseptuele vaardighede wat die volgende insluit naamlik:  Visueel, ouditief, smaak 

en reuk kan gebruik word om verskeie voorwerpe bymekaar te pas. Die kinders kan 

’n speletjie speel waar elkeen ’n ander soort vervoermiddel tel wat verby ry. 

Vragmotors, motors, trekkers, busse, mini busse. Dit kan op ’n grafiek aangeteken 

word, waar elke kind sy vervoermiddel bo-aan teken en in ’n kolom trek. Aan die 

einde kan hierdie staafkolom gebruik word om dit te tel om sodoende vas te stel 

hoeveel van elke soort vervoermiddels verby gery het en watter soort het die 

meeste voorgekom (De Witt 2010: DVD G). 
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2.4.3.8   Verhoudings 
Wiskunde is nie ’n geïsoleerde vaardigheid en prosedure nie. Dit is oral om ons en 

dit is in werklikheid ’n kombinasie van verskillende konsepte. Wiskunde is nou ver-

want aan ander vakke soos wetenskap, kuns en musiek, en hierdie verwantskap 

maak dit vir kinders makliker om te verstaan, want hulle kan eenvoudige reëls op 

verskillende plekke toepas. In die Winkelhoekie kan die verskillende soorte 

kruidenierswarehouers gesorteer word. Die groter houers neem byvoorbeeld meer 

plek op as die kleineres. Die speelgeld word in die kasregister gesorteer en 

sodoende leer kinders die waarde van geld en om daarmee te werk (Fromboluti & 

Rinck: 1999:1-6).  

Tydens spel by die waterbak is daar geleentheid vir die leerders om met verskil-

lende plastiese houers te eksperimenteer. Die kind observeer watter houers die 

meeste en watter die minste water neem, sodoende is daar geleentheid vir die 

onderwyseres om dit met die leerder te bespreek (De Witt 2010: DVD G). 

 

2.4.3.9   Skatting/Voorspellings 
Skatting is om ’n opvoedkundige raaikans te waag rondom ’n aantal of afstand. Om 

te kan skat, moet die kind kan antisipeer wat die antwoord gaan wees. Omdat baie 

jong kinders nog nie ’n begrip het van meer en minder, groter en kleiner nie, is hul 

nog nie instaat om te skat nie. Omdat die Gr R leerder al ’n beter begrip het van die 

konsepte, behoort hulle te kan skat. Wanneer die kind skat, leer hy om geskikte 

voorspellings te waag, en leer wiskundige woordeskat soos omtrent, ongeveer, 

tussen in, meer as en minder as. Die kind leer ook dat hy redelike resultate kan 

verwag. Die kind kan skat hoeveel tree is dit van die klas tot by die sandput en dit 

dan aftree (Fromboluti and Rinck 1999:1-6). ’n Kind plaas items in die een bak van 

’n weegskaal en moet raai hoeveel hy aan die ander kant sal moet inpas, sodat dit 

eweveel sal weeg (De Witt 2010: DVD G). 
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2.4.3.10   Tel / Hoeveelheid 
Getal begrip is meer as om net te tel.Dit behels die verstaan van getalle en hul 

gebruike en verhoudinges met mekaar. Dit is ook die vermoë om akkuraat te tel en 

die opeenvolging van getalle, asook aan en terug tel. In die klaskamer sal 

telaktiwiteite die leerders se getalbegrip bevorder. Tel konkrete voorwerpe deur na 

elke voorwerp te wys of daaraan te raak. Gebruik vingers om mee te tel. Sorteer 

voorwerpe volgens kleur, vorms en grootte. Sorteer ook voorwerpe volgens verskille 

soos grootte, kleur en vorms. Telefoon nommers, straat adresse en  wiskunde-

speletjies is ’n baie goeie oefening vir getalbegrip (Fromboluti & Rinck 1999:1-6). 

Getalle kan grafiese voorgestel word op ’n kaart met byvoorbeeld klein plastiese 

diertjies.Tydens bak en brou lees die kinders self die prentjie resepte en meng self 

die bestanddele, sodoende leer hulle speel-speel van hoeveelhede (De Witt 2010: 

DVD G). 

 

2.4.3.11   Geometrie en begrip van posisie in die ruimte 
Geometrie is die area van wiskunde wat vorm, grootte, ruimte, posisie, rigting en 

beweging insluit en dit beskryf en klassifiseer die fisiese wêreld waarin ons lewe. 

Kinders leer van hoeke, vorms, en deur dat hulle na die fisiese wêreld kyk. In die 

klaskamer kan die kind hoeke, vorms en driedimensionele vorms identifiseer en 

beskryf. Vra die kind om dit in die lug, op die mat, in die sandbak en op die 

swartbordjie te teken en te benoem. Kinders identifiseer geometriese vorms baie 

maklik. Kleispel met geometriese vorms is ’n baie goeie oefening. Die vorms kan 

ook met ’n stomp plastiese messie uitgesny word. Deur middel van ruimtelike 

oriëntasie kry die kind ’n baie goeie begrip van sy verhoudinge tot voorwerpe en 

persone rondom hom. Ruimtelike oriëntasie help kinders om hul rigting te vind. Laat 

kinders in en uit groot kartondose klim en kruip, en ook bo-oor en onderdeur 

meubels en voorwerpe om sodoende posisie in die ruimte te ervaar (Fromboluti & 

Rinck 1999:1-6). 
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2.4.3.12   Meting 
Meting is die meet van voorwerpe in eenhede soos; kilogram, meter en sentimeters, 

terwyl tyd in ure, minute en sekondes gemeet word. Meting is ’n baie belangrike 

manier vir die jong kind om verhoudings in die wêreld te vergelyk. Laat die kind sy 

eie manier van meet vind. Byvoorbeeld, “Raymond is vyf speelgoedmandjies lank.” 

“Pieter is so lank soos die pophuis se dak” “Die pop is vier houtblokke lank”. By die 

preprimêre skool is daar daagliks geleenthede vir meting; bak en brou, houtwerk, 

sandspel, waterspel, kreatiewe kunswerk, fantasiespel, wielspeelgoed, etenstyd, 

ensovoorts. Alhoewel kinders nog nie die tydskonsepte van minute, ure en 

sekondes verstaan nie, het hulle wel ’n begrip van na ete of na buitespel. 

Tydskonsepte kan verbeter word met aktiwiteite soos: “Wie kan langer as Pietie op 

een been staan?” “Jy kan nog vir vyf minute speel, dan is dit opruimtyd.” “Na ete 

gaan ons rus” ’n Horlosie kan gebruik word om die te wys dat tyd aanstap en met 

elke tik van die horlosie is ’n sekonde verby (Frombuluti & Rinck, 1999:1-6). Meting 

moet in ’n een tot een vehouding met die kind bespreek word. Vrae vra soos; wat is 

die langste en wat is die kortste. ’n Lengtemeter waar die kinders teen die muur 

staan en gemeet word, sal die kinders bewus maak van wie die langste en wie die 

kortste in die klas is. ’n Kind kan help om tafel te dek, die kinders word getel en die 

hoeveelheid borde soos wat daar kinders is, word gedek. Die dagprogram is ’n baie 

goeie aanduiding van tyd vir die preprimêre kind. Elke aktiwiteit word elke dag op 

dieselfde tyd herhaal. Wanneer ’n aktiwiteit voltooi is, sien die kind dat dit afgesluit 

word, soos byvoorbeeld, opruimtyd. Met die weerkaart kan die kind vandag se weer 

ervaar en môre se weer voorspel. By die wetenskaptafel kry die kind die 

geleentheid om met massa te eksperimenteer (De Witt 2010: DVD G). 

 

2.4.3.13   Statistieke en moontlikhede 
Deur die gebruik van grafieke en kaarte organiseer en interpreteer mense inligting. 

Kaarte wat kalenders insluit kan gebruik word om weeklikse aktiwiteite te organi-

seer. Deur middel van kalenders kan die Gr R kind ’n baie goeie begrip aanleer van 

die dae van die week, maande van die jaar en wanneer gebeure plaasvind. ’n 

Prestasie kaart kan maandeliks vir elke leerder op die muur aangebring word, 
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sodoende kan almal in die klas hul prestasies monitor (Fromboluti & Rinck 1999:1-

6). 

 

2.4.3.14   Breuke 
Wiskundige breuke kan aangeleer word deurdat ’n verjaarsdagkoek gedeel word. 

Tel die aantal kinders en verdeel die koek eweredig sodat elke kind ’n stuk sal kry. 

Wys aan die kinders dat die koek ’n hele koek is, deel dit in die helfte, dan in kwarte 

en agtstes, ensovoorts. Een hele is presies dieselfde as twee halwes, vier kwarte 

en agt agtstes (Fromboluti & Rinck 1999:1-6). 

 
2.4.3.15   Patrone en Verbande 
Die rankskikking van objekte volgens ’n sekere patrone is essensieël vir wiskundige 

begrippe. Dit is ook baie belangrik vir die ordening in kinders se alledaagse lewe 

soos: tyd, aktiwiteite, ensovoorts. Preprimêre kinders beskik oor die vermoëns om 

hul daaglikse aktiwiteite te beplan en te organiseer (Jackman 2005: 142). 

Friedman (1995:480 in Anselmo & Franz 1995:480) se studie het getoon dat ’n 

vyfjarige kind sy dag aktiwiteite in die korrekte volgorde van oggend tot aand en 

weer terug, kan rankskik (Anselmo & Franz 1995: 480,481). 

Patrone word herhaal; rooi, geel, groen, blou en rooi, geel, groen, blou. Om patrone 

en verbande te verstaan moet ritme, repetisie en ordening van kort na lank, klein tot 

groot, sortering en kategorisering verstaan word. In die klaskamer kan kinders geo-

metriese patrone voltooi, en die ontbrekende een inpak (De Witt 2010 DVD G). Ryg 

aktiwiteite met makaroni kan in verskillende opeenvolgende kleure geverf word. ’n 

Raam met opeenvolgende patrone, kan om elke prent wat die kind voltooi geteken 

of geverf word. Die preprimêre kind wat Gr 1 toe gaan, kan alleenlik met formele 

leeraktiwiteite begin as hy/sy al bogenoemde konsepte bemeester het (De Witt 

2010: DVD G). 

 

2.4.4 Wetenskap 
Wetenskap word gesien as nie net alle kennis wat die kind versamel het nie, maar 

ook die metode van waarneming, eksperimentering en logiese afleidings. 
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Wetenskap kan dus beskryf word as die proses van waarneming, denke en reaksie 

op verskillende aksies en gebeurtenisse (Brewer 2007:386). 

 

Kilmer & Hofman (1995 in Brewer 2007: 386) beskryf wetenskap soos volg: 

“the knowledge about specific phenomena,… the process used to collect and 

evaluate information,… and as a recently added aspect.”  

 

’n Wetenskaptafel (ontdekkingstafel) is ’n belangrike hulpmiddel in die klaskamer. 

So ’n tafel behels ’n uitstalling of versameling van relevante materiaal wat die 

kinders met al hul sintuie kan waarneem en kan manipuleer om te ontdek en hulle 

eie afleidings te maak (Frost & Kissinger 1076:228). 

Volgens Van Rensburg & Scholtz (2010:67) kan die volgende items op die weten-

skaptafel uitgestal word: 

• Akwarium (vir insekte) 

• Terranium, patroonblok, prisma, mikroskoop, insekte soos sywurms, klein           

diertjies soos byvoorbeeld hamsters, ’n voëltjie in ’n koutjie. ’n Visbak met              

vissies. Groot plastiese bakke vir dryf en sink eksperimente.           

• ’n Skaal waar die kinders self voorwerpe kan weeg.  

• Verskillende groottes plastiese houers waar die kinders volumes kan meet. 

• Liniale en maatbande waar die kind self kan meet.  

• Vergrootglase, mikroskope, foto’s wat die kinders aanmoedig om te eksperi-

menteer (Frost & Kissinger 1976:228) en (Brewer 2007: 89). 

Dit is belangrik om die volgende ingedagte te hou by die beplanning van die 

wetenskaptafel: 

• Die kinders moet self die voorwerpe en materiale op die tafels kan hanteer en 

manipuleer. 

• Onderwysers moet die materiale wat uitgestal word informeel met die kinders 

bespreek. 
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Kinders het tyd en herhaling nodig om insig te verwerf en moet voldoende tyd 

gegun word om die uitstaltafel rustig te ondersoek. Stel aanvanklik ’n eenvoudige 

tafel met hoogstens twee of drie voorwerpe uit. 

Die kind se ervaringswêreld moet as vertrekpunt dien en die leerinhoud sowel as 

die materiale behoort eerder tot nuwe insig as nuwe kennis by te dra. Maak ruim 

voorsiening vir groepering en kategorisering op die uitstaltafel, aangesien die 

kinders deur hierdie prosesse leer. Sulke tafels is besonder geskik vir die Graad 

R kind. Geskikte temas sluit in: “Wat dryf en wat sink?”; “Wat beweeg en wat 

staan stil?”; “Wat verander en wat bly dieselfde?”; “Watter items is eenders en 

watter verskil?”  (Van Rensburg & Scholtz 2010:68). 

Brewer (2007:396, 397) is van mening dat daar tydens kleuterspel dikwels  

onbeplande en spontane wetenskaplike waarneming plaas. Dit kan egter slegs 

plaasvind deur fisiese waarneming soos aanraking, ruik, proe, voel, druk, trek, in 

die rondte draai, meng, vergelyk, ens.      

Voorbeelde hiervan is: 

• Meting: Sandspel (met houers van verskillende grootte en vorm, asook lepels). 

• Dryf en sink: Waterspel (Kleuters sal spontaan met items wat beskikbaar is of uit 

enige iets in hul klas of buite eksperimenteer.) 

• Verrotting: Groente en vrugte (Rig ’n area in die klas in, sodat kleuters self die 

stadiums van verrotting kan waarneem asook die effek van direkte sonlig teenoor 

skaduwee.) 

• Oplossings: Stowwe (Plaas verskillende stowwe soos sout, suiker, sand, olie, 

ensovoorts op die wetenskaptafel, sodat kleuters self daarmee kan eksperi-

menteer deur stowwe in water te roer (Van Rensburg & Scholtz (2010:67). 

Die onderwyseres kan begin om sekere aktiwiteite aan die vyf- en sesjarige 

kleuter bekend te stel, dit kan help met die ontwikkeling van sekere konsepte en 

ervaringe vir latere lees-en skryfvaardighede (Brewer 2007:397). 

Die volgende aktiwiteite is geskik vir die 5/6 jarige kleuter (Brewer 2007:397). 

• Waterspel: Kinders kan met verskillende items wat dryf en sink eksploreer. 

Bootjies kan uit verskillende materiale gemaak word. 
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• Die kinders kan ’n resies hou deurdat hulle objekte oor die water met strooitjies 

blaas. 

• Borrels blaas. Die kinders kan self mengsels maak om borrels mee te blaas. 

Daar kan rekord gehou word van die beste mengsels en wie se borrels die 

grootste was. Verskillende items kan in die borrelmengsel gedoop word, die 

kinders neem waar wat hul bevindings is. 

Die kinders kan ou ratte, handvatsels en stukkende elektriese toebehore uitme-

kaar haal en die parte ondersoek. 

• Die kinders leer by die houtwerktafel van klampe en handvatsels. 

• Tydens blokspel kan die kinders hul eie hyskrane maak met blokkies en tou, so- 

doende word ’n katrol bekendgestel. 

• Die kinders eksperimenteer met verskillende gewigte in verskillende posisies op 

balanseerskale. 

• Die kinders eksperimenteer met die klank wat voortgebring word as sekere mate-

riale teen mekaar skuur. 

• Kontroleer die veranderlikes van sekere fisiese veranderinge soos byvoorbeeld;” 

is daar n manier om sneeu vinniger te laat smelt en water vinniger te laat ver-

damp?” 

• Maak papier vliegtuigies en helikopters. Vou die papier verskillend en kry verskil- 

lende resultate. 

• Bak en brou: Kinders observeer die verandering wanneer produkte smelt, 

verhard, vermeerder en krimp (Brewer, 2007:398). 

Hendrick (1980:138), Van Rensburg & Scholtz (2010:67) is van mening dat 

kinders verskeie waarnemings kan maak tydens ’n verfaktiwiteit, waartydens 

daar ook terselfdetyd sekere inligting versamel word: 

• Sekere feite word bepaal deur die hoeveelheid water wat bygevoeg word.  

(is verf te dik of te loperig?) 

• Kleurveranderings vind plaas deur die vermenging van verskillende kleure verf.      

(die vermenging van primêre kleure maak sekondêre kleure) 
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• Verskillende reaksies van verf op verskillende oppervlaktes en met verskillende 

oppervlaktes (gladde papier, kladpapier, handddoekpapier, materiaal, glas en die 

gebruik van verskillende diktes kwasse. 

• Kinders eksperimenteer graag met vingerverf en hou daarvan om sekere voor-

werpe soos blare of papiertjies op die verf te plak. 

• Sponsverf bied ook aan kinders die geleentheid om hard en sag waar te neem. 

 

2.4.5 Kreatiewe kunsaktiwiteite 
“The attitutes we hold toward children’s art and art experience are inevitably 

conditioned by prevailing cultural beliefs about art and childhood.” (Korzenik 

1981:225 in Spodek 1981:225) 

In literatuur en in die praktyk verwys kreatiewe aktiwiteite na die kuns wat in die 

preprimêre skool aan die jong kind gebied word (Van Staden et al. 2005:82). 

Om kreatief te wees, beteken om iets oorspronklik te skep, te dink of te doen dit 

behels meer as net prentjies teken. Die ontwikkeling van die kleinkind se 

kreatiwiteit is ’n integrale deel van sy totale ontwikkeling. Elke kind word gebore 

met ’n natuurlike drang om te kan skep (Pieterse 2002:109). 

Kinderkuns toon ’n karaktertrek van spontanuiteit, varsheid en vry van invloede 

van buite. 

Kelogg (1999:291 in Papalia et al. 1999:291) haal Pablo Picasso aan: 

’’Volwassenes moet nie vir kinders leer teken nie, maar behoort van hulle te leer.”  

 

Jong kinders skep nie wat hulle sien nie, maar wat hulle ervaar. Kinders skep na 

aanleiding van hul verbeelding en nie na aanleiding van realiteit nie (Van Staden 

2005:82). 

Volgens Van Staden et al. (2005:82) & Cherry (1992:15) is die waarde van 

kreatiewe aktiwiteite vir die jong kind soos volg: 

• Oog-handkoördinasie, fynspiervaardighede sowel as visueel-motoriese vaardig-            

hede en spierbeheer word ontwikkel. 

• Bied die geleentheid vir probleemoplossing, besluitmaking, ontdekking en             

ontwikkel kreatiewe denke. 



 
 
 

62 
 

• Die bewustheid van patrone, kontraste, ruimtelike verhoudings, oorsaak-en            

gevolg, proporsies en afmetings word gestimuleer. 

• Kuns bied aan die kind die geleentheid tot selfekspressie, kommunikasie en dien 

as ‘n emosionele uitlaatklep. 

• Die kind kry die geleentheid tot differensiasie van vorms, kleure, groottes en             

ruimtes, hoeveelhede en gewigte, en die opeenvolging en rangskikking van      

materiale. 

• Daar is geleentheid vir vooraf beplanning en die kind leer om verantwoorde-           

likheid vir materiale en apparaat te aanvaar. 

• Kuns versterk die kind se selfbeeld en selfvertroue, moedig sensitiwiteit teenoor 

die estetiese aan en bevorder deelname aan groepsprojekte. 

• Kreatiewe kuns bied geleenthede vir die ontwikkeling van voorskryf-en 

leesvaardighede asook vir die verstaan, organiseer en gebruik van konsepte 

soos byvoorbeeld plak, smeer, roer, verf hale, knip, frommel, ens. 

Van Staden et al. (2005:83) noem die volgende gunstige omstandighede vir die 

bevordering van kreatiwiteit. 

• Skep die regte klimaat vir speel en laat die kind na hartelus eksperimenteer en 

fantaseer in sy spel. Dit laat die kind toe om die rol wat hy aan homself toegeken 

het, uit te leef. 

• Bied aan die kind aktiwiteite wat by sy ouderdomsgroep sal pas en sodoende 

sukses aan die kind sal bied. Waak daarteen om nie die kind se vermoëns te 

onderskat nie. 

• Verskaf materiale wat kreatiwiteitsgeleenthede bied sodat dat die kind sy eie              

ontdekkings kan maak (verf, klei, collage items, stukkies karton, waspapier,             

vingerverf, saagsels, hout, ens). 

• Moet nie al die besluite vir die kind neem nie, laat hy self besluit wanneer en in  

watter volgorde hy sy aktiwiteite wil doen. 

• Doen aktiwiteite in ’n area waar gemors mag word en verskaf ’n voorskoot aan 

die kind, sodat hy/sy mag mors en vuil word. 

• Geen eksemplare mag aan die kind gegee word om na te boots nie. 
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• Die onderwyseres moet belangstelling en entoesiasme in die aktiwiteit toon, dit 

sal die kind positief beïnvloed. 

• Geen veranderinge mag aan die kind se werk gedoen word nie. Kinders mag nie 

gedwing word om deel te neem nie aangesien toekyk ook ’n vorm van deelname 

is. 

• Positiewe kommentaar aan elke kind aangaande sy/haar werk, is van onskatbare 

waarde vir die kind se selfbeeld en selfvertroue. 

• Laat die kind toe om vir homself te skep. Daar is nie ’n regte of verkeerde 

 manier nie. 

• Toon waardering vir die kind se ontdekkings en laat die kind toe om die materiaal 

deur middel van sy sintuie te ontdek. 

• Deurdat die kreatiewe werke op die ooghoogte van die kleinkind uitgestal  word, 

word daar aanvaarding en waardering getoon. 

• Stel reels op, soos;“ Verf op die papier en verfborde, maar nie op mure nie ” en  

“Die skêre bly op die tafels en die sand bly in die sandbakke” 

• Maak seker dat alle materiale wat gebruik word veilig is, kinders ervaar materiaal 

deur middel van al hul sintuie en kan dalk in monde geplaas word. 

• Vra die kind uit oor sy kunswerke. “Vertel my van jou prentjie?”  

Laat die kind verduidelik wat hy geskep het en moedig hom aan om die tekening 

uit te brei (Pieterse 2002:111). 

• Inkleurboeke bied geen kreatiwiteit aan die kleinkind nie (Pieterse 2002:111). 

• Skep’n rustige atmosfeer deur sagte, rustige musiek te speel  

(Pieterse 2002:111). 

• Tydens uitstappies kan die kind attend gemaak word op die natuur (kleure in die 

natuur, vorms van blare, bome, grasse, blomme, voëls, diertjies soos insekte, 

geluide, reuke, ens.) Die kind kan van hierdie items uit die natuur gebruik om 

mee te skep (Pieterse 2002:112). 

• Kartondose van verskillende groottes, kan gebruik word vir dooskonstruksie. Die 

kind kan verbeeldingryk kreatief skep en voorstel wat hy ook al wil hê dit moet 

wees (Pieterse 2002:112).  
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• Dooskonstruksie is ’n waardevolle ervaring vir die kleinkind; hy/sy  ontdek hoe 

dat fisiese objekte inmekaar pas, ervaar die beginsels van meganika, eksploreer 

met konsepte van balans, swaartekrag en ontwerp, verskillende materiale word 

vervang met ander om ’n sekere doelwit te bereik en laastens word ruimtelike-en 

grootte verhoudings vasgestel (Cherry 1992:230). Mylpale in die ontwikkeling 

van tekenvaardighede van die kleinkind.  

• Alle kinders se tekenvaardighede volg dieselfde stadiums van ontwikkeling, maar 

nie noodwendig op dieselfde ouderdom nie. Dit hang van die kind se fisiese 

ontwikkeling, asook hul ervaringsveld af (Pieterse 2002:112,114,115). 

Die 5/6 jarige kind begin nou diere en huise teken. Die manier waarop die kind 

mense en diere teken, is dieselfde vir alle mense of diere. Hy teken dieselfde 

basiese mensfiguur om die hele gesin voor te stel, maar teken die figure verskil-

lende groottes en onderskei geslag met klere en hare. In die tekening vergroot 

die kind dinge wat vir hom belangrik is, die onbelangrike word weggelaat. As die 

kind se oor seer is, sal hy die seer oor baie groter as die gesonde een teken. Sy 

voorstelling van ’n huis het in die meeste gevalle ’n skoorsteen wat skuins uit die 

dak geteken word al is daar ’n elektriese stoof en geen kaggel in die huis nie. Die 

kind kan deur die deur loop, daarom teken hy dit op die papier. Omdat die kind 

nie self die vensters kan oopmaak nie, teken hy dit hoog.     

Van Staden et al. (2005:89) stel die volgende materiale en apparaat voor aan-

gaande kreatiewe aktiwiteite: 

• Kies apparate wat die kind maklik kan hanteer, bv ’n stomppunt kinderskêrtjie wat 

skerp genoeg is vir die kind om te gebruik. 

• Kies apparate wat ’n wye verskeidenheid moontlikhede aan die kind bied,             

byvoorbeeld skoon papier en vetkryte eerder as inkleurboeke. 

• Kies apparate wat geskik is vir die ouderdomsgroep; groot, maklik hanteerbare 

voorwerpe vir die jonger kind en meer delikate voorwerpe vir die groter kinders. 

• Twee dimensionele materiale is plat en het net twee kante, die voorkant en die 

agterkant. Voorbeelde hiervan is verf en teken op papier. 

Die volgende medium is is geskik vir die 5/6 jarige kind se tekenaktiwiteite (Van 

Staden et al. 2005:88): 
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• Teken met vingers in sand, mieliepitte, pampoensade, ensovoorts. 

• Dun en dik vetkryte 

• Vetkryt drup oor ’n brandende kers. 

• Gekleurde bordkryt wat in suikerwater gedoop word. 

• Dik oliepastelle 

• Dik viltpenne 

• Uitdraai vetkryte 

• Houtskool teken 

• Inkleurpotlode 

• Potlode en liniale kan net gedurende laaste kwartaal aan kinders gegee word             

om mee te eksperimenteer. 

 

Die volgende medium is geskik vir verfaktiwiteite; 

• Die kleinkind is emosioneel baie meer betrokke en bewus van kleurgebruik as 

wanneer hy teken. 

• Verfaktiwiteite kan op ’n esel plaasvind of op ’n tafel. Dit help die kind om die 

verfkwas weer op die regte plek terug te plaas. 

• Verf die verfkwas se hef dieselfde kleur as die verf in die houertjie, dit sal help      

dat die kinders nie die kleure meng nie. 

• Verskaf selfhelp voorskote aan die kinders om hul klere te beskerm. 

• Verf op verskillende soorte papier soos bv.rekenaarpapier, karton, vrugte afskor-

tings, bruinpapier, koerantpapier, ens. 

 

Verskillende mediums wat gebruik kan word in verfaktiwiteite vir die 5/6 Jarige 

kind (Van Staden et al. 2005:88, 89): 

• Verskillende diktes kwasse 

• Stempels vir verfdruk 

• Sponsies 

• Oogdruppel druppers 

• Oorstokkies 
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• Strooitjie blaas 

• Laat kinders self verf meng 

• Albaster rol op koekieplate 

• Vrugte /groente druk 

• Vingerverf 

• Handverf 

 
Drie-dimensionele materiale 
Drie dimensionele materiale het ten minste drie kante en het volume, die objekte 

kan uit verskillende hoeke bekyk word. Sulke kreatiewe werk sluit in; collage, doos-

konstruksie, houtwerk en speelklei aktiwiteite. Die kind ervaar diepte, volume en 

rondheid as hy met drie dimensionele materiale eksperimenteer. 

 
Collage as kunsvorm 

• Die kind spandeer meer tyd aan die beplanning en ranskikking van die       

materiaal. 

• Koördinasie en fynspier beheer is baie beter. 

• Die vyfjarige se gom gebruik is goed. 

• Die kind behoort al op ’n reguit lyn, sowel as prentjies te kan uitknip.  

• Skêre moet beskikbaar wees, sodat die kind materiaal kan knip indien nodig. 

• Hoe jonger die kind, hoe groter moet die agtergrond wees waarop die kind werk. 

• Die groter kind kan met ’n groter verskeidenheid materiale werk. 

Houtwerk as medium is reeds onder konstruksie bespreek. 

 

2.4.6 Musiek 
Volgens Senior & Hopkins (1998:59) leer die kleinkind deur geluide wat hy hoor,  

identifiseer en onderskei soos byvoorbeeld: voetstappe, vliegtuie, ’n deur wat toe-

slaan, die wind wat deur bome waai, lopende water by ’n kraan, radio, wasgoed wat 

op ’n wasgoedlyn waai. Die onderwyseres moet beskrywende woorde soos: hard, 

sag, vining, stadig, hartseer, gelukkig, kwaad, opgewonde, ritmies, melodies en 

lawaaierig, gebruik (Senior & Hopkins 1998:59). 
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Volgens Hendrick (1980:172) & Brewer (2007:429) is dit baie belangrik dat daar 

reeds vanaf geboorte met musiekblootstelling by klein kinders begin word en die“ 

Music Educators National Conference / National for Music Education (MENC 

/NAME 1994)” het die volgende riglyne vir die musiek kurrikulum vir die kleinkind : 

• Musiek behoort regdeur die kurrikulum in die dagprogram geïntegreer te wees.  

• Die kinders se leerervaringe sluit in; sing en die speel van musiekinstrumente, 

musiekbeluistering, die skep van musiek en beweging op musiek. 

• Ongeveer 12 % van die kontaktyd met kinders in ’n preprimêre skool behoort       

gewy te word aan musiek ervaringe (Brewer 2007:429). 

Die vraag ontstaan of musiek regdeur die dagprogram geïntegreer word en of daar 

genoeg tyd bestee word aan musiekaktiwiteite in die Gr R klas?    

Die aanvoeling vir musiek is inherent in elke kind aanwesig, en die onderwyseres 

moet leiding neem om die preprimêre kind se musiek talent optimaal te ontwikkel 

(Bredekamp 2010:389) en (Van Rensburg & Scholtz 2010:50). 

• Daar moet soveel as moontlik musiekinstrumente, ratels en ander skudapparaat 

aan kinders geggee word om mee te speel. 

• Sing soveel as moontlik vir die kinders. 

• Speel soveel as moontlik verskillende soorte musiek, rympies, bewegingsaksies en       

vingerliedjies vir die kinders. 

• Dans, beluister en speel musiekinstrumente vir die kinders.   

Volgens Van Rensburg & Scholtz (2010:50) is musiek ’n belangrike komponent in 

die kind se lewe aangesien dit: 

• Kleuters lok tot intellektuele eksplorasie en bied geleentheid vir kinders om te waag 

en te esperimenteer met klanke, geluide en musikale elemente.  

• Vir kinders is die konkrete wêreld waarin hy leef ’n bekende gebied. Op hierdie 

konkrete ervarings sal hul latere abstrakte denke gebaseer word. 

• Kinders hoor musiek letterlik oral om hulle en daardeur kan die kind aangemoedig 

word om hule musikale ervaringe met ander te deel. 
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• Musiek bied aan die kind die geleentheid om hul musikale potensiaal te ontdek om 

sodoende hul emosionele-, sosiale-, kulturele-, intelektuele-, fisiese- en spirituele 

lewens te verreik.    

Musiek is ’n basiese manier van leer, ervaar en kommunikeer en elke kind verdien’n 

ryk musikale omgewing waarin hy/sy kan leer sing, leer om musiekinstrumente te 

speel, te beweeg en musiek te beluister (Brewer 2007:428 en 429). 

Musiek is ook baie waardevol vir die versameling van inhoudskennis en om bete-

kenis aan die kind se ervaringe te gee. Beplande musiekervaringe behoort nie 

uitgestel te word totdat die kind eendag kan deelneem aan groepssang en ritme-

hou aktiwiteite nie. Kinders reageer al reeds van ’n baie vroeë ouderdom af op 

musiek (Brewer 2007:429).  

Volgens die MENC/NAME (in Brewer, 2007:429), Fontana (1984:255) en Todd & 

Hefferman (1977:511-513), behoort musiekervaringe vir die kleinkind op die 

volgende uitgangspunte gefokus te wees: 

• Alle kinders het ’n natuurlike musiek potensiaal en musiek is ’n integrale deel van     

die preprimêre skool, omdat dit ’n integrale deel van die kleinkind is. 

• Kinders bring hul eie unieke belange en vermoëns na die musiekleer omgewing. 

• Baie jong kinders is in staat om kritiese denke te ontwikkel deur musikale idees. 

• Kinders met verskillende kulturele agtergronde geniet musiek ervaringe. 

• Kinders behoort musikale klanke, aktiwiteite en instrumente positief te ervaar en die 

onderwyseres behoort musiekbelangstelling by die kind aan te moedig.  

• Die stel van prestasie doelwitte aan die kleinkind word nie aanbeveel nie.   

• Speel is kinders se werk en by musiek is daar spontane genotvolle entoesiasme 

betrokke wat persoonlike en sosiale ervarings aan die kind bied. 

• Kinders leer die beste in ’n fisies aangename sosiale omgewing. 

• Verskeidenheid leeromgewings is ’n vereiste vir die ontwikkelingsbehoeftes van 

baie individuele kinders. 

• Om te leer sing is ’n ontwikkelingsproses en jong kinders het ondersteunende en 

aanmoedigende volwasse modelle nodig. Die jong kind se sang vermoëns korreleer 

met sy / haar ontwikkelingsmoontlikhede en hulle geniet die herhaal en beluistering 

van gewilde liedjies (Brewer 2007:431).  
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Brewer (2007:431) noem die volgende punte wanneer liedjies vir die kleinkind 

geselekteer word: 

• Die kind moet aanklank vind by die liedjie.  

• Die liedjie moet nie te lank wees nie, repetisie van frases maak dit maklik memori-

seerbaar. 

• Liedjies met ’n refrein moedig selfs die skaam kind aan om deel te neem. 

• Liedjies met bewegings bied potensiaal vir die kind om spontaan deel te neem. 

• Liedjies met baie hoë note is moeilik om te sing en moet liewer vermy word. 

• Gebruik liedjies wat die kinders verstaan. Moeilike woorde kan verduidelik of ver-

vang word. 

Sing is nie net ’n aangename ervaring vir kinders nie, deurdat die kind liedjies leer, 

woorde en melodieë skep, word fonemiese bewustheid en fonetiese vaardighede 

aangeleer (Brewer  2007:432). 

(Senior and Hopkins 1998:61) noem die volgende: 

• Jong babas is bewus van harde en sagte klanke. 

• Ouer kleuters onderskei tussen verskillende klanke en hulle kan klanke, toonhoog-

tes en volumes namaak. 

• Kinders geniet ekspressie deur middel van musiek. 

• Kinders wat leer om te luister, sal musiek meer waardeer.  

Musiekinstrumente kan op ’n eenvoudige manier gemaak word (Senior & Hopkins 

1998:61).  

• Werk lint aan ’n kombersie en maak klokkies daaraan vas. 

• Plastiese sakkies kan binne in ’n kussingsloop gestop en toegewerk word, die       

kinders kan op dit dans. 

• Maak klein gaatjies in ’n dikkerige kombers. Ryg lint deur en maak ratels, klokkies,       

krale of enige items wat geraas maak daaraan vas. Tydens die musiekles kan 2 of 4 

kinders die kombers skud. 

• Skakel musiek aan, laat die kinders met musiekinstrumente saam speel; hard of 

sag en vining of stadig. 

• Speel verskillende soorte musiek: dans, mars, ensovoorts. 

• Kinders kan met groot lappe dans, dit is goed vir selfekspressie. 
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• Ontspan rustig en luister na die musiek. 

 

2.4.7 Bewegingsaktiwiteite 
“Movement programs have many benefits. They exercise the whole body (including 

the mind) and not just muscles, they create a love of movement that develops into a 

lifetime desire for physical fitness, and the success-orientated philosophy provides 

numerous opportunities for learning, participating, and enjoying” (Rea Pica 1992:3 

in Sanders 1992:3).  

 

Sanders (1992:3) is van mening dat beweging die grondslag is van alle leer, reeds 

vanaf geboorte eksploreer die kind deur middel van beweging en ontdek sodoende 

sy wêreld.  

Volgens Pate & Hohn (1994 in Du Toit & Pienaar 2008:5) het bewegingsaktiwiteite 

uiters belangrike waarde vir die totale ontwikkeling van die jong kind: 

Beweging is ´n deurlopende en noodsaaklike deel van die kind se totale ontwik -

keling en die kind leer belangrike lewensvaardighede daardeur. 

Gebrekkige en onvoldoende motoriese vaardighed is die algemene oorsaak van 

leerprobleme by kinders. 

Van Rensburg & Scholtz (2010:34) is van mening dat ́n fisies gesonde kind ´ n 

groter kans het om die wêreld te ontdek en te verken teenoor ́ n kind wie se fisiese 

ontwikkeling belemmer is. 

Beweging en fisiese ontwikkeling is onafskeidbaar en lei tot die kind se ontwikkeling 

in totaliteit wat aktiewe-, sosiale-, emosionele-, intellektuele- en kreatiewe ontwikke-

ling insluit  (Brewer 2007:483). 

Volgens Hopple (1995 in Du Toit & Pienaar 2008:12 -17) behoort die kleuter aan die 

volgende vereistes te voldoen wat belangrik is vir skoolgereed; 

Liggaamsbewustheid (ken en benoem liggaamsdele) 

Ruimtelike oriëntasie (die kind plaas homself in n spesifieke ruimte) 

Algemene koördinasie (loop, spring, gallop, huppel, touspring) 

Hand-oog-koördinasie (bal vang, slaan ´n ballon, slaan ’ n bal) 

Voet-oog koördinasie (skop ´n bal, loop en rol ’ n bal) 
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Beweging is een van die mees opmerksame karaktertrekke van die kleinkind. 

Basiese motoriese vaardighede ontwikkel gedurende die kleinkind jare en vorm die 

fondasie vir beweging en motoriese vaardigheid (Gordon & Browne 2004:436). 

Tydens beweging ontwikkel grootspierbewegings sowel as kleiner verfynde bewe-

gings. Beweging speel ’n baie belangrike rol in die kind se vermoë om sy liggaam 

en die ruimte waarin hy beweeg te leer ken (Gordon & Browne 2004:436).  

 

Elke fase van ontwikkeling bestaan uit uitdagings wat aangeleer en vasgelê moet 

word, voordat ’n volgende fase vasgelê kan word (Senior & Hopkins, 1998:16). 

Deurdat die onderwyseres die geleentheid skep vir eksplorasie deur beweging, 

word die fondasie voorberei waarop alle toekomstige akademiese leer sal plaasvind 

(Senior & Hopkins 1998:16) en (Fontana 1984:216). 

  

Gordon & Browne (2004:436) bevestig dat motoriese ontwikkeling, die kind se 

kognitiewe ontwikkeling, sy selfontdekking en die vermoë om te kommunikeer 

beinvloed. 

 

Motoriese ontwikkeling is die sentrale fokus van die behoeftes van die kleinkind en 

behoort ’n sentrale rol te speel in kurrikulum beplanning (Gordon & Browne 

2004:437). 

 

Volgens Gordon & Browne (2004:437) is die waarde van motoriese eksplorasie vir 

die klein kind soos volg: 

• Die kind wat fisies eksploreer, kan probleme oplos en beoefen divergente denke. 

• Kinders reageer volgens hul eie ouderdomsgroep en ontwikkelingsvlak. 

• Sulke kinders leer om hul samewerking te gee, is mededeelsaam, kan beurte maak     

en is meer bewus van ander se standpunte en idees. 

• Die motories aktiewe kleuter is selfekspressief, kreatief en selfvertroue word       

ontwikkel. 

• Sulke kinders ontwikkel sterk spiere en hul motoriese ontwikkeling word verfyn.  
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Soos wat die kleuters ouer word, word sy beweging meer doelgerig en vaardig. Om 

beweging aan te moedig, kan’n buite hindernis baan opgestel word. 

  

Die voordele van balspel vir kinders volgens Orr (2005:70 in Farber et al. 2005:70).    

• Konsepte soos hard, sag, groot, klein, rol, stoot, hop en gewigsverskille word aan 

die kind bekend gestel. 

• Oog-handkoördinasie en oog-voetkoördinasie word ontwikkel. 

• Die kind leer om afstand en diepte te skat. 

• Motoriese vaardighede word ontwikkel. 

• Reaksies word geantisipeer en die kind reageer daarop.  

 

Motoriese ontwikkeling dra by tot die algemene ontwikkeling van die kind, sowel as 

die volgende (Fontana, 1984:216): 

Deur middel van motoriese aktiwiteite word basiese kennis verwerf en vaardighede 

bemeester.  

Kreatiwiteit en probleemoplossingsvaardighede word beoefen deur bewegings-

aktiwiteite wat verkenning en ontdekking stimuleer. 

Motivering van eie inisiatief deur toenemend minder onderwysgerigte en meer kind-

gerigte ervarings aan te moedig.  

Gereelde deelname aan fisiese aktiwiteite is die verantwoordelikheid van elke 

onderwyser. Die vraag ontstaan, of daar wel genoegsame spel in die bewegings 

kurrikulum geimplimenteer word? Dit is uiters belangrik dat kinders geskikte 

vaardighede ontwikkel, fisiese vlakke bereik en positief voel oor hul bewegings- 

moontlikheid  

 

2.4.8 Buitespel 
Dit is baie belangrik dat kinders die geleentheid het tot spontane buitespel 

waartydens hul kreatief in ’n veilige omgewing kan eksploreer. Leer tydens buitespel 

word beïnvloed deur die omgewing wat ryk is aan interessante speelapparate wat 

aangepas word om aan elke individu se behoeftes te voldoen (Garrick 2004:3).  
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Thelin (2009:1) beklemtoon die belangrikheid van buitespel vir die klein kind soos 

volg: 

 

Kommunikasie, taal- en geletterdheiduitbreiding 
Kinders wat buite speel hoor en reageer op verskillende geluide, hulle onderskei 

tussen geluide binne en buite die klaskamer. Hulle gebruik aksies, bewegings, 

woorde en geluide om aan hul idees betekenis te gee. Tydens buitespel kan stories, 

liedjies en versies uitgeleef word.  

 
Gesondheid:  
In ’n era waar vetsug toeneem onder kinders, moet kinders aangemoedig word om 

aktief buite te speel. Vars lug en fisiese oefening is goed vir kinders en bekamp 

siektes soos diabetes, verminder vetsug, stimuleer breinselle en bevorder 

ontwikkeling. 

 

Sensoriese Ontwikkeling: 
Terwyl kinders buite speel kry hul die geleentheid om al hul sintuie; sien, ruik, voel 

en hoor te stimuleer. Kinders is van nature nuuskierig en deur die gebruik van hul 

sintuie leer hul in ’n opwindende en stimulerende manier. 

 
Koördinasie: 
Deurdat die klein kind hardloop, spring, klim-en-klouter en eksploreer word 

koördinasie en spiere ontwikkel. Dit sal sodoende bydrae tot die kind se selfvertroue 

in sy/haar fisiese moontlikhede. 

 
Verantwoordelikheid: 
Kinders wat buite speel is blootgestel aan meer keuses en gevare as kinders wat 

net binne speel. Die kind wat klim-en klouter, leer om verantwoordelik te wees en te 

kyk dat hy nie op ander kinders trap nie. Kinders wat buite speel leer om 

verantwoordelik op te tree en nie met vreemdelinge te praat nie. Buitespel bied die 
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geleentheid aan kinders om nuwe uitdagings te hanteer, te waag en moeilike 

omstandighede te hanteer. 

 

Omgewingsbewustheid: 
Buitespel leer kinders om op ’n vroeë ouderdom die natuur te waardeer en te 

geniet. Kinders kom in aanraking met die natuurlike wêreld en kry unieke geleent-

hede soos direkte kontak met die weer en seisoene. 

 
2.4.8.1 Sandspel 
Sand het ’n wonderlike tekstuur, dit kan nat of droog gebruik word en kan in houers 

gegooi word, gesif word, afgemeet en gevorm word. Sandspel help kinders ontspan 

en dit is vir hulle ’n nuwe sensoriese ervaring. Grafies, emmertjies en vorms kan ge-

bruik word om mee te grawe en vorms te skep. Speelgoeddiere, speelgoed 

motortjies, vragmotors, heinings en hekke verskaf ure se verbeeldingspel. Sand kan 

met verf gekleur word en sandcollage kan op papier gedoen word (Senior & 

Hopkins 1998:71). 

 Volgens die artikel “Making the most of Sand Play” deur Sandra Crosser op die 

webwerf: http://www.earlychildhoodnews.com) word die ontwikkelingsvoordele van 

sandspel vir die kleinkind soos volg beskryf: 

 

Fisiese Ontwikkeling 
In die artikel “Making the most of sand play” noem Sandra Crosser op die webwerf:  

http://www.earlychildhoodnews.com) dat sandspel die kind se groot-en fynmotoriese 

vaardighede ontwikkel. Grootspier ontwikkeling vind plaas deurdat kinders tonnels 

grou, sand sif, sand van een houer na ’n ander gooi. 

Fynmotoriese vaardighede ontwikkel deurdat kinders leer om sandspeelgoed te 

manipuleer. Lay-Dopyera & Dopyera (1993:333,340) stel voor dat kinders met droë 

en nat sand met verskillende grootte en vorm houers, soos byvoorbeeld emmers en 

plastiese bakkies eksperimenteer. Kinders geniet dit om in die sand te eksperimen-

teer met items uit die natuur soos stokkies, blare, boombas, ens. Daar is oneindige 

kreatiewe idees wat hul mee kan eksperimenteer. 

http://www.earlychildhoodnews.com/
http://www.earlychildhoodnews.com/
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Taal-, sosiaal- en emosionele ontwikkeling 
Deurdat die kleinkind speelgoed in die sand begrawe ontwikkel die kleinkind die 

begrip dat al kan hy dit nie sien nie, is dit nog steeds daar. Die begrip kan kinders 

help met ouers wat geskei is, al kan die kind die ouer nie sien nie, is hy nog steeds 

daar. Sandspel aktiwiteite help angstige en agressiewe kinders om te kalmeer (Lay-

Dopyera & Dopyera 1993:34). 

Op die webblad http://www.earlychildhoodnews.com noem Piaget (1945) dat die 

kind innerlike dryfkrag besit om sy wêreld te verstaan deurdat hy met verskillende 

items in die sand eksploreer. Konsepte wat die kind se leefwêreld beskryf ontwikkel, 

veral wanneer die kind saam met ander kinders speel, praat en items benoem. 

 

Crosser (in http://www.earlychildhoodnews.com) haal die volgende sosiale   

vaardighede aan wat sandspel bevorder: 

“When children work together at sand tables they are faced with real problems that 

require sharing, compromising, and negotiating. A group may engage in dramatic 

play as the “cook”, construct roadways, dig tunnels, or create a zoo for rubber 

animals. As children take on rols associated with their dramatic play, they learn 

important social skills as empathy and perspective thinking”. 

 
Wiskundige Begrippe  
Crosser ( in http://www.earlychildhoodnews.com ) is van mening dat sandspel bydra 

tot die volgende wiskundige begrippe: “ Mathematical conceps can be developed 

during sandplay by providing children with measuring spoons and cups, containers 

in a variety of sizes and shapes, balance scales, or counting bears. As you observe 

children’s sand play, use mathematical terms like more/ less, many / few, empty / 

full and heavy and light.” 

Kinders word daarvan bewus dat verskillende grootte houers verskillende 

hoeveelhede sand neem, en dat dit gelyk afgemeet kan word met ’n maateenheid 

soos byvoorbeeld ’n bekertjie.  

 

http://www.earlychildhoodnews.com/
http://www.earlychildhoodnews.com/
http://www.earlychildhoodnews.com/
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Modderspel 
’n Stukkie omgespitte grond kan gebruik word vir ´n modderpoel. Daar moet nie 

dadelik speelgoed bygevoeg word, die kinders moet die geleentheid kry om die 

modder met hul sintuie te ervaar. Die volgende speelgoed kan bygevoeg word: ou 

lepels, grafies, plastiese lepels, houtblokkies, plankies, ou koekpanne (veral 

kolwyntjie panne), stokkies, blare, klippies, skulpe, dennebolle, ensovoorts (Botha 

2005:142). 

 

2.4.8.2   Waterspel 
Waterspel is die kind se eerste ervaring in kreatiwiteit en is baie interessant, 

opwindend, strelend en ontspannend vir die kind. Dit help die kind om sy liggaam te 

verstaan en dit bied verskeie sensoriese ervaringe. 

Tydens waterspel ervaar die kind die verskillende temperature wat water kan wees. 

Die kind leer konsepte soos sink, dryf, meting en skink.  

Verder leer die kind dat die kleur van water verander sodra kleursel bygevoeg word 

en dat skottelgoedseep wat by water gevoeg word, borrels vorm. Water is goedkoop 

en dit is nie nodig dat dit gestoor word nie, dit verskaf baie plesier en kan beweging 

deur middel van spat veroorsaak. Water kan objekte laat beweeg en reageer ver-

skillend op verskillende oppervlaktes (Senior & Hopkins 1998:71). 

 

2.4.8.3   Klim-en-klouter 
Volgens Orr (2005: 69 in Farber et al. 2005: 69) is die waarde van klim-en-klouter 

apparaat soos volg: 

Dit ontwikkel die kind se fisiese sterkte en koördinasie (motoriese ontwikkeling) en 

die kind se selfvertroue en selfbeeld namate die kind vertroud raak met die klim 

proses. Fantasiespel word ontwikkel deurdat die klimraam met die kombers bo-

oor,’n kasteel, ’n fort of ’n grot word. Sosiale interaksie en samewerking ontwikkel 

deurdat kinders leer om saam te speel, te deel en beurte te maak.’n Verskeidenheid 

leersituasies byvoorbeeld, vinnig, stadig, bo en onder word geskep.  
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2.4.8.4   Wielspeelgoed 
Die voordele van wielspeelgoed Orr (2005:70 in Farber et al. 2005:70). 

- Die kind kan hierdie speelgoed op sy eie gebruik.  

- Wielspeelgoed bevorder sosiale spel deurdat kinders mekaar op waentjies trek             

  en stoot en leer om beurte te maak. 

- Koördinasie en fisiese ontwikkeling vind plaas. 

- Leerervaringe soos; vining / stadig, vorentoe / agtertoe en die besef van afstand   

  en spoed word aangeleer. 

 

2.4.9 Taalontwikkeling 
Om te leer praat is een van die mees komplekse aspekte van die ontwikkeling van 

die kind. Dit behels luister, verstaan en die analiseer van inligting (Senior & 

Hopkins, 1998:58). 

Ongeag taal, ras of dialek benodig kinders almal hul taal op dieselfde wyse. 

Progressie geskied ook in dieselfde stadiums en dieselfde orde. (Senior & Hopkins 

1998:58). 

Taal bestaan uit ’n: 

• Reseptiewe dimensie (die vermoë om te verstaan). 

• Ekspressiewe dimensie (woorde wat die kind gebruik om homself uit te druk).    

Gedurende die periode 3-6 jaar ontwikkel die kleinkind se taal teen ongeveer 50 

nuwe woorde per maand (indien daar geleenthede is om nuwe woorde te hoor en te 

gebruik). 

Die 5 jarige se woordeskat is soos volg ontwikkel: 

• Tot ongeveer 1300-1600 woorde en verstaan 2000 woorde. Sy sinne kan deur              

vreemdelinge verstaan word al is daar nog foute. 

• Verder kan die vyfjarige drie verskillende opdragte in die korrekte volgorde uitvoer.       

• Verstaan vergelykings soos: mooi mooier mooiste 

• Luister graag na stories, maar interpreteer soms die feite foutief. 

• Is in staat om die opeenvolging van gebeure te verstaan. 

• Vrae graag vrae soos; wanneer, waar, hoe en waarom? 
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• Teen die ouderdom van 6 jaar interpreteer die kind inligting effektief en antwoord                  

korrek.  

• Die 6 jarige kan ’n suksesvolle gesprek met volwassenes voer en homself duidelik 

laat verstaan (Faber et al. 2005:117). 

 

Idees om kinders se taal te ontwikkel (Faber et al. 2005:117). 

• Neem kinders op gereelde uitstappies. Die beste manier om woordeskat uittebrei is 

deur nuwe interessante plekke te besoek waar nuwe woorde aangeleer sal word. 

• Maak bandopnames van alledaagse geluide, laat die kinders dit identifiseer. 

• Geluide in die huis kan geïdentifiseer word, later kan dit geklassifiseer word as ver, 

naby, hard en sag. 

• Geluide in die natuur soos byvoorbeeld; voëls, water wat oor rotse klots, reën en die 

wind kan bespreek word. 

• Speel raai-raai speletjies soos byvoorbeeld; “Ek sien iets wat rooi is in die kamer, 

wat is dit?” 

• Die 5/6 jarige is ook gereed vir klank speletjies soos:’’ Watter een pas nie?” rok rot 

rok. Die identifisering van begin en eindklanke is belangrik vir lees. 

• Die korrekte uitspraak van moeilike klanke kan vir die 5/6 jarige aangeleer word, 

byvoorbeeld:” Wie weet waar Willie Wouter woon?” Dit is belangrik om hierdie 

aktiwiteit baie informeel en aangenaam te hou. 

• Stories, liedjies en rympies en die bespreking van ’n spesifieke tema, is van die 

beste maniere om die jong kind se taal te ontwikkel. Verseker dat daar genoeg van 

hierdie aktiwiteite in die klaskamer plaasvind. 

• Dramatisering van bekende stories en rympies is ’n goeie metode om kinders te laat 

praat. Verseker dat die kinders die storie goed ken. Begin deur die karakters 

bekend te stel sonder enige dialoog. Die kinders verteenwoordig die karakters ter-

wyl die onderwyseres die storie vertel. Later kan die kinders hul eie dialoog bysit. 

Bypassende maskers en kostuums verhoog die kinders se genot. 

• Gebruik beskrywende woorde (Senior & Hopkins 1998:60). 
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2.4.9.1   Storievertellings 
Stories en rympies is van die aktiwiteite wat die kleinkind die meeste geniet, dit is 

ook baie belangrik vir taalontwikkeling en die kind se ontwikkeling in totaliteit (Faber 

et al.2005:118).   

 

Faber et al. (2005:118) benoem die waarde van stories en rympies vir die kleinkind 

se ontwikkeling soos volg: 

 
Intellektuele waarde 
Storievertellings ontwikkel die kind se algemene kennis, hy leer meer van nuwe 

idees, ondervindinge en avonture en stories verskaf logiese denke aan die kind. 

Gebeure gebeur in ’n sekere volgorde en die kind leer om onderskeid te tref tussen 

die gebeure. Wanneer die kind aandagtig na stories luister, verbeter sy konsentra-

sievermoëns en geheue. Stories is belangrik vir voorbereidende lees. 

 
Emosionele waarde 
Stories help die kind om sekere negatiewe emosies soos vrees vir die dokter of 

donker te oorkom. Dit vorm die basis vir die waardering van literatuur in die latere 

lewe. Stories dra ook by tot ’n positiewe band tussen die onderwyseres en die kind 

deurdat daar gesamentlike genot is. 

 
Taalontwikkeling 
Stories en rympies dien as voorbeelde van goeie taal- en sinskonstruksie en dit 

moedig ook die kind aan tot kreatiewe taalgebruik. 

 
Fisiese Ontwikkeling 
Stories en rympies moedig fisiese aktiwiteite soos byvoorbeeld vinger rympies aan. 

Sulke aktiwiteite ontwikkel die kind se fynspierbeheer. Stories en rympies wat oor 

sekere liggaamsdele handel, of oor konsepte soos links en regs, ontwikkel die kind 

se liggaamsbeeld. 
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Sosiale Waarde 
Deur middel van stories leer die kind om empatie aan ander persone te toon. Die 

waarde en norme van die samelewing word op ’n aangename wyse aan die kind 

oorgedra.  

Grobler (2005:122 in Farber et al. 2005:122) identifiseer die karaktereienskappe 

van die 5/6 jarige kind. 

Die 5/6 jarige kind is nuuskierig en gretig om te leer, en kan reeds tussen realiteit en 

fantasie onderskei. Hierdie groep kinders stel belang in die wêreld rondom hulle, 

geniet humor en kan alreeds vir langer periodes stilsit. 

Grobler (2005:122 in Faber et al. 2005:122) identifiseer die tipes stories wat vir die 

5/6 jarige kind geskik is  

Stories wat handel oor nuwe feite, mense en avonture is geskik. Fantasie stories 

wat nie bangmaak elemente bevat nie. Hierdie groep kinders geniet stories wat ’n 

wye spektrum temas dek, soos byvoorbeeld diere, avonture en stories wat feite ver- 

skaf. Stories wat humor bevat en wat oordryf is redelik aanvaarbaar. Die tydsduur 

van die storie is 15-20 minute. 

 

2.5 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is daar deur middel van literatuurstudie in diepte gekyk na die 

waarde van kinderspel en die tipes spel. Die ontwikkeling van die 5/6 jarige se spel 

en die ontwikkeling van die 5/6 jarige is bespreek. Hoe kinderspel in die verskillende 

aktiwiteite in die dagprogram by die preprimêre skool geïmplimenteer word, is ook 

in diepte bespreek. 

Die verskillende aspekte soos bespreek in hierdie hoofstuk vorm die onderbou van 

die empiriese navorsing wat in later in die dokument bespreek sal word. 

In die volgende hoofstuk word daar deur middel van literatuurstudie in diepte gekyk 

na die volgende: 

• Die ontwikkelingsteorieë wat ’n invloed gehad het op die ontwikkeling van die 

kleinkind. 

• Die teoretiese raamwerk 

 



 
 
 

81 
 

      HOOFSTUK 3 

 
TEORETIESE RAAMWERK 

 

3. INLEIDING 
Die teoretiese raamwerk van die studie is die struktuur wat ’n teorie kan staaf of 

ondersteun in navorsing. Dit verteenwoordig die teorie wat die rasionaal vir die 

probleem in die studie verduidelik. Die teoretiese raamwerk is dus ’n teorie wat as 

basis dien vir die uitvoer van die navorsing R.E.Khan (in journclasses.pbworks.com 

/ J199 lecture) 

Konseptuele analise is ’n poging van die navorser om vertroud te raak met die 

basiese gereedskap vir denke en begrip naamlik; taal, terme, idees en konsepte. 

Die navorser moet dus terugstaan van die taal, die konseptuele veld of 

belangstellings as sulks en moet probeer om regdeur die taal, woorde en konsepte 

te kyk. Konseptuele analise is dus reflektief van aard, en die navorser fokus en 

konsentreer weg van die objek of analise af en bewerkstellig met eie  

denkprosesse, ’n bewuswording van neutrale denke om die wêreld mee te begryp 

(De Vos et al. 2005:425). 

 

3.1 Konseptuele Metode 
Die drie belangrikste aspekte van ontwikkeling by die kleinkind is volgens (Gordon 

& Browne 2004:131). die volgende: 

 

 
Fisies-Motories 

 
Affektief 

 
Intellektueel 

Groot-motories Sosiaal Kognitief Taal 

Fyn-motories Emosioneel  Kommunikasie 

Perseptueel Spiritueel  
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Figuur 3.1 Die ontwikkelings areas, wat op die kind se ontwikkeling in totaliteit dui 

(Gordon & Browne 2004:131). 

 

3.2 Teorieë en Modelle 
Om ’n beter begrip van die preprimêre kind se ontwikkelingsvlak te verkry, is dit 

noodsaaklik dat die verskillende teorieë en perspektiewe wat ’n invloed het op die 

ontwikkeling van die kleinkind, bestudeer word. Teorieë verskaf ’n breë en 

standvastige perspektief van die kompleksiteit van menslike ontwikkeling (Gordon & 

Browne 2004:130). 

Die kern teorieë in onderrig en leer van die kleinkind wat  bestudeer word, sluit die 

volgende in; Psigoanalitiese teorie van Sigmund Freud, die Sosiaal-Emosionele 

teorie van Erikson, die Sosio-Kulturele teorie van Vygotsky en die Sosiale Leer 

teorie van Bandura. Piaget se Kognitiewe teorie, die Meervuldige intelligensies van 

Howard Gardner en die morele ontwikkelingsteorie van Kohlberg. Vervolgens word 

die teorieë en modelle wat van waarde is vir hierdie studie bespreek. 

 

3.2.1 Die psigoanalitiese teorie van Freud 
Freud se strukturele model is die verwysing na die struktuur van menslike 

persoonlikheid. Die persoonlikheid word verdeel in die id (instinktiewe gedeelte), die 

ego (rasionele struktuur) en die superego (die morele deel wat reg en verkeerd 

onderskei). Volgens Freud bestaan daar by die geboorte van ’n baba net een 

persoonlikheidsstruktuur, naamlik die id. Die aksies van die id is op plesier 

gebaseer. Ongeag enige fisiese of sosiale beperkinge is die id net gemoeid met dit 

wat onmiddelike satisfaksie verskaf (Gordon & Brown 2006:134). 

Die derde gedeelte van die persoonlikheidsstruktuur waarna Freud verwys naamlik 

die superego is reeds gevorm wanneer die kind vyf jaar oud is. Die superego 

verteenwoordig die gemeenskap en spesifiek die ouers se waardes en standaarde. 

Die superego is met ander woorde die gewete en dit plaas dus beperkinge op dit 

wat die individu mag en nie mag doen nie (Meyer, Moore & Viljoen 1988: 62).  

Freud het in sy teorie vyf psigo-seksuele stadia ontwikkel naamlik: die orale, anale, 

falliese, latente en genitale stadia. Die latente stadium is van toepassing op die vyf 
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jarige kind tot en met die begin van puberteit. Hierdie stadium word gekenmerk 

deurdat daar geen nuwe liggaamlike bron van seksuele drangenergie na vore tree 

nie. Die kind identifiseer met die ouer van dieselfde geslag en is daarop ingestel 

daarop om hulle geslagsrol aan te leer, en die kinders speel hoofsaaklik met maats 

van dieselfde geslag en toon weinig belangstelling in die teenoorgestelde geslag. 

Dit illustreer dat die vyfjarige kind ’n gewete ontwikkel, weet wat van hom of haar 

verwag word en terselfdetyd belangstelling toon in verhoudinge met dieselfde 

geslag as die kind self. Hierdie tipe gedrag kan in elke preprimêre skool waarge-

neem word (Meyer et al. 1988: 66). 

 

3.2.2 Die sosiaal-emosionele teorie van Erikson 
Erikson se sosiaal-emosionele teorie se agt ontwikkelingstadia, plaas die vyfjarige 

kind in die speelstadium: dit is die stadia van inisiatief teenoor skuld: hierdie 

stadium, wat van ongeveer die tweede tot die sesde lewensjaar strek word 

gekenmerk deur die kind se toenemende vermoë om selfstandig rond te beweeg 

asook deur die erotisering van die genitalië. Die vyfjarige kind begin sy/haar 

geslagsrol uit leef. Vir die eerste keer is daar ’n duidelike verskil tussen die sosiale 

gedrag van seuns en dogters (Meyer et al. 1988:166,168) en (Gordon & Browne 

2004:134, 135, 136). 

 

Erikson beweer dat die voorskoolse kind se belangrikste taak is, om op eie inisiatief 

te handel en om skuldgevoelens te vermy. Die voorskoolse kind kom al hoe meer in 

kontak met vreemdelinge en hulle leer om verskeie voorwerpe te manipuleer. Die 

kind in hierdie stadium word op ’n psigiese vlak ’n rudimentêre ouer, dit wil sê die 

kind is gereed om reëls toe te pas en die vyfjarige kind versorg ook graag jonger 

kinders (De Witt 2009:25) en (Meyer et al.2006:168).  

 

3.2.3 Lev Vygotsky se sosio-kulturele teorie 
Volgens die sosio-kulturele teorie is kinders die fundamentele aspek van 

ontwikkeling, hul holistiese ontwikkeling word baie belangrik geag in die 

leeromgewing (Gordon et al 2004:149). Vygotsky het geglo dat kinders se 
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geestelike-, taal- en sosiale ontwikkeling ondersteun en bevorder word deur sosiale 

interaksie in sy omgewing met ander persone. Verder noem Vygotsky dat kinders 

veral volwassenes uitsoek vir sosiale interaksie wat reeds by geboorte begin 

(Morrison 2006:109). Volgens hierdie navorser is intelligensie nie ’n vaste aan-

gebore eienskap nie, maar die resultate daarvan is verbonde aan die interaksie met 

persone en die omgewing. Dus moet ons nie verbaas wees as kinders se intelligen-

sie en vaardighede meer toe neem namate hul ouer word nie (Papalia, Olds & 

Feldman 2011:436).  

Omdat die volwassene die kind help om betekenis te gee aan sy eksplorasie proses  

,speel die volwassene ’n baie belangrike rol in die ontwikkeling van die kind se taal 

en die leerproses (De Witt 2009:106). Die Sone van Proksimale Ontwikkeling is een 

van Vygotsky se belangrikste konsepte. Volgens hierdie konsep leer die kind die  

meeste indien die kind ’n opdrag in interaksie met volwassenes of sy portuurgroep 

bemeester. Die onderwyser moet dus vir die kind geleenthede bied om uitdagende 

aktiwiteite te bemeester met die hulp van sensitiewe opvoedkundige leiding, binne 

die Sone van Proksimale ontwikkeling (Morrison 2006:129). Dit is baie belangriker 

vir die kind om met die hulp van ander persone iets te bemeester, eerder as wat die 

kind ’n taak op sy eie bemeester (Hendrick & Weissman, 2006:12). 

 

3.2.4 Albert Bandura se sosiale leer teorie 
Meyer et al. (1988:234) beskryf die uitgangspunte van die sosiale leerteorie van 

Bandura soos volg: 

Volgens die sosiale leerteorie word gedrag hoofsaaklik verwerf deur omgewings- 

invloede, daarteenoor speel genetiese faktore slegs ’n geringe rol by die bepaling 

van gedrag. 

Die verwerwing van gedrag en die voortsetting van aangeleerde gedrag kan 

verklaar word aan die hand van klassieke en instrumentele kondisionering. Tydens 

simboliese prosesse soos denke en verwagtings is waarnemingsleer ’n belangrike 

metode van leer by kinders. Selfregulerende prosesse en die ordening van die 

omgewing, speel ’n belangrike rol in die individu se evaluering van eie gedrag. Dit 

wil sê; deur selfversterking of selfstraf. 
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3.2.5    Piaget se kognitiewe teorie 
Jean Piaget se kognitiewe ontwikkelingsteorie is ’n teorie wat gekarakteriseer word 

deur die gedagte dat kinders deur aktiewe eksplorasie van hul omgewing kennis en 

begrip van die wêreld opdoen. Piaget se teorie word erken vir sy idees hoe kinders 

kennis organiseer en in welke mate kinders kennis in verskillende stadiums 

konstrueer (White & Coleman 2000:117). Volgens Piaget se kognitiewe teorie is die 

vyfjarige kind in die pre-operasionele stadium wat uit die pre-konseptuele sta-dium 

(2-4 jaar) en die stadium van intuitiewe denke (4-7 jaar) bestaan (Hendrick & 

Weissman, 2006:368). Emosies en kognisie is onafskeidbaar en saam vorm dit 

simboliese skemas, wat die basiese boublokke van intelligensie vorm. Kognisie 

verskaf die struktuur vir ontwikkeling wat deur die emotiewe ondersteun word. (De 

Witt 2009:23). 

Vir die vyfjarige kind verwys intuïtiewe denke na denke wat nie op logika gebaseer 

is nie, maar op persepsies waarvan afleidings gemaak word. Intuïtiewe denke kom 

na vore in die onvermoë van die vyfjarige om die lengte, kwaliteit, volume en massa 

van ’n voorwerp te verstaan. Die kind toon ’n beter begrip van simbole. Piaget 

verwys hierna as die semiotiese funksie wat die kind in staat stel om ’n voorwerp 

wat ontbreek, met ’n ander voorwerp, of ’n simbool te vervang. Piaget noem die 

vermoë om simbole te gebruik “pre-operasionele intelligensie” (Morrison 2006:108). 

Karaktertrekke van die jong kind se kognitiewe funksionering is soos volg: (Louw 

1990:258) en (De Witt 2009:17, 18). 

Die semiotiese funksie van die jong kind se kognitiewe ontwikkeling wys na twee 

tipes psigiese verteenwoordiging, naamlik simbole en tekens wat in die volgende 

waargeneem kan word: 

Tydens simboliese spel, verbeel die kind hom dat ’n besemstok ’n perd is en die 

kind begin te teken. Die kind maak die gedrag na van ’n model wat nie meer 

teenwoordig is nie en tydens geestelike voorstelling of geheue, moet die kind die 

skoene wat hy gister gedra het, gaan soek en is in staat om ’n verstandsbeeld van 

die skoene voor die gees te roep, sodat hy weet watter paar skoene hy moet gaan 

soek. 
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Tydens verbale oproep, sê die kind “woef”nadat haar hondjie uit die vertrek uit 

geloop het en sy hom nie meer kan sien nie. Taalgebruik is die mees belangrikste 

voorbeeld van die voorstelling van objekte ook vir die ekspressie van aksies en 

gedagtes.   

Gerdes (1998:105) noem dat kinders doen voordat hulle dink en sodoende leer 

hulle deur die gevolge daarvan te dra. 

Vir die jong kind is die onderskeid tussen realiteit en fantasie baie vaag. Dit wat die 

kind in sy eerste paar jare in sy verbeelding of drome sien, bestaan werklik vir hom 

(Papalia et al. 2011: 313).  

Die kind onder vier jaar vind dit baie moeilik om op meer as een aktiwiteit gelyk te 

konsentreer en ook om verskillende geleenthede met mekaar te verbind. Piaget wat 

baanbrekerswerk gedoen het op die gebied van intellektuele ontwikkeling van 

kinders, beweer dat kinders aktiwiteite as individuele eenhede sien, elke prentjie 

word afsonderlik in stadige aksie gesien sonder die opeenvolging van gebeure of            

dat die geheel prentjie gesien word Piaget noem verder dat die kind onder vier jaar 

’n baie subjektiewe siening van die wêreld het en die kind dink hy sien die wêreld 

soos wat almal dit sien. Die kind sien net sy eie standpunt en Piaget noem hierdie 

tendens, egosentrisme (Papalia et al. 1999:313).  

Die vyfjarige kind begin om bogenoemde konsep te bemeester (Papalia et 

al.1999:313). 

Alhoewel die voorskoolse kind die woorde groter, kleiner, links en regs, vriend en  

vyand, ensovoorts gebruik, is die kind nog nie in staat om sulke interverhoudinge 

ten volle te verstaan nie (De Witt 2009:18). 

Volgens Piaget verstaan die kleuter nog nie konservasie nie, met ander woorde dat 

sekere eienskappe soos lengte, hoeveelheid en massa onveranderd bly ten spyte 

van sekere transformasies wat dit ondergaan (Hendrick & Weissman 2006:382). 

Piaget beweer dat alhoewel die voorskoolse kind kan tel, het hy nie noodwendig ’n 

konsep van getalle nie. Om ’n konsep van getalle te hê, moet die kind die ordinale-

en kardinale waarde asook konservasie verstaan (De Witt 2009:19).   
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3.2.6   Howard Gardner se Meervuldige intelligensie teorie 
Howard Gardner het baie invloed gehad oor die debat rondom die aard van 

intelligensie. Gardner se argument was of intelligensie ’n enkele bevoegdheid is wat 

met ’n IK toets bepaal kan word en of intelligensie uit veelvuldige bevoegdhede 

bestaan? (Gordon & Browne 2004:153). Gardner se teorie verskaf die raamwerk 

dat leer op unieke maniere vir elke individu plaasvind (Brewer 2007:12). 

Morrison (2006:112), Brewer (2007:11), Gordon & Browne (2004:154) en 

Schirrmacher (2009:19-21) beskryf Gardner se meervuldige intelligensieteorie wat 

uit nege verskillende intelligensies bestaan, soos volg: 

Visueel of ruimtelike intelligensie is die vermoë om die ruimtelike wêreld raak te sien 

en om te skep wat gesien is. Verbale of taalintelligensie dui op die verstaan van die 

funksies van taal en om sensitief te wees vir die klanke en ritme daarvan. 

Wiskundig of logika is die vermoë om numeriese en logiese patrone te verstaan en 

liggaamlike of kinestetiese intelligensie dui op die gebruik van die liggaam vir self- 

ekspressie. Musikaal of ritmies intelligensie is die waardering vir musikale kwaliteite 

terwyl naturalistiese begaafdheid die bogemiddelde gawe is om verhoudings in die 

natuur te verstaan en te gebruik. Intrapersoonlike intelligensie is om te herken hoe 

jou emosies jou gedrag beinvloed en interpersoonlike begaafdheid dui op die 

herken en verstaan van die gemoed, intensies en gemoedere van ander persone. 

Eksistensialisme is die buitengewone vermoë om lewende organismis soos plante 

en diere sowel as natuurverskynsels soos wolke en rotsformasies te kan onderskei.  

 
3.2.7    Kohlberg se morele ontwikkelingsteorie 
Kohlberg se morele ontwikkelingsteorie word in drie vlakke ingedeel (Papalia et 

al.1999:55). Die vlak wat vir hierdie studie van belang is, is die vlak van pre-

konvensionele moraliteit (kinders van 4-10 jaar). 

Stadium een is oriëntering teenoor straf en gehoorsaamheid. Op hierdie vlak word 

eksterne beheer beklemtoon, dit wil sê reëls word nagekom om straf te vermy en 

om ’n beloning te verkry.            
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Stadium twee is instrumentele doelgerigtheid en uitruiling, tydens hierdie fase 

gehoorsaam kinders reëls uit selfbelange en wat ander vir hulle in ruil kan doen.  

De Witt (2009:138), Papalia et al. (2011:366) en Frost & Klein (1979:12-14) beskryf 

ook Piaget se stadiums van spel. 

Tydens die praktiese spel stadium eksploreer die baba tot en met 18 maande die 

sensoriese kwaliteite van objekte en beoefen praktiese motoriese vaardighede. 

Kinders van 18-36 maande gebruik tydens simboliese spel objekte, aksies en rolle 

om die realiteit en of verbeelding situasies te verteenwoordig. Kinders van 6-8 jaar 

speel alleen of groepspeletjies met reëls wat erken en gevolg word om sodoende 

aan die doelwit van die speletjie te voldoen. Indien die spelreëls verbreek word, sal 

daar teenkanting wees van die ander spelers.  

 
Teorieë, Metodes en Modelle wat in hierdie studie gebruik is. 

Die teorieë, metodes en modelle wat in hierdie studie gebruik is, is gebaseer op die 

sosiale werke van Erikson en Vygotsky. Omdat hierdie studie grotendeels fokus op 

kinderspel en die sosiale ontwikkeling van die kind, is dit belangrik vir die 

onderwyseres sowel as die leser van hierdie studie om agtergrondkennis rakende 

die teorieë, metodes en modelle op te doen.     

 
3.2.8 Erikson 
Erikson het die belangrikheid vir kinderspel beklemtoon en tweedens beklemtoon 

die teorie die belangrikheid van volwassenes se rol in kinders se lewens. 

Kinderspel is essensieël vir die ontwikkeling van die kleinkind. Erikson ondersteun 

die idee dat kinders outonomie en inisiatief verkry deurdat daar keuses is tydens 

vryspel, sosiale- en fantasiespel. Erikson se siening dat kinderspel ’n infantiele vorm 

is om sekere modelsituasies te hanteer wat deur spel geskep is. Volgens Erikson se 

teorie is kinderspel natuurlik selfhelend vir kinders (Gordon & Browne 2004:137).  

Tweedens, is die volwassene primêr die emosionele basis en ’n sosiale tussen-

ganger vir die kleinkind. Volwassenes help kinders om situasies te verstaan, sodat 

hulle hul eie probleme kan oplos. Verder monitor die volwassene die kind se 
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emosionele toestand deur ontwikkelingskrisisse. Elke krisis leer die kind 

weerbaarheid en sy potensiaal word versterk. (Gordon & Browne 2004:137). 

 

In (Gordon & Browne 2004:137) haal Erikson die volgende aan “… allow the child to 

experience over and over again that he is permitted to make choices. He has to 

have the right to choose, for example, whether to sit or whether to stand, whether to 

approach a visitor or to lean against his mother’s knee…whether to use the toilet or 

to wet his pants. At the same time he must learn the boundaries of self-

determination. He inevitably finds that there are some walls he cannot climb, that 

there are objects out of reach, that, above all, there are innumerable commands 

enforced by powerful adults (Erikson 1964). 

 

In die preprimêre skool laat die onderwysers kinders toe om inisiatief te gebruik 

gedurende spel. Terselfdertyd verskaf ouers en onderwysers duidelike grense van 

watter gedrag aanvaarbaar en wat onaanvaarbaar is (Gordon & Browne 2004:138). 

Die Model wat gebruik is, is Vygotsky se Sosio-kulturele teorie wat fokus op 

waardes, gelowe, vaardighede en tradisies. Net soos Erikson fokus Vygotsky op die 

konneksie tussen die kultuur en ontwikkeling, spesifiek die interpersoonlike 

konneksie tussen die kind en ander belangrike persone. Volgens Vygotsky in 

Gordon & Browne (2004:149) leer kinders deur begeleidende deelname van ander 

persone, veral waar ’n onderwyser betrokke is wat self deelneem.   

 
3.3 Die intervensie program vir die ontwikkeling van die kind se spel in die Gr 
R klas by preprimêre en primêre skole. 
Die dag tot dag program fokus op geletterdheid, numeriese geletterdheid en 

lewensoriëntering. Die intervensie program strek oor ’n periode van 9 weke en sal 

aan die betrokke onderwyseresse gegee word om sodoende spel te bevorder. 

Die program is gestruktureer volgens temas om dit sodoende meer georden te 

maak. Die volgende temas is ingesluit:  

Week 1:      My Liggaam 

Week 2:      My Familie 
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Week 3:      My Huis  

Week 4:      My Skool 

Week 5:      Emosies / Gevoelens 

Week 6:      Gesonde en ongesonde eetgewoontes 

Week 7:      Plaasdiere 

Week 8:      Die Hospitaal 

Week 9:      Padveiligheid 

 

Tabel 3.3.1    Intervensie program vir die implementering en ontwikkeling van spel 

in geletterdheid in die dagprogram van ’n Gr R klas. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donder-
dag 

Vrydag 

 Woorde-
skat 
ontwik-
keling 

 
Praat 

 
Luister 

 
Lees 

 
Skryf 

Week 1 
My 
Liggaam 

1.Bespreek 

belang-

stellings 

tafel met 

prente en 

woordkaarte 

van My 

Liggaam 

1.Leer 

nuwe 

versie. 

2. Wie is 

jy? 

3. 

Leerders 

improvi-

seer 

versie. 

Onderwyser 

vertel storie 

m.b.v prente. 

Leerders 

dramatiseer 

die storie 

Onderwy- 

ser lees ’n 

storie met 

prente, 

leerders 

lees storie 

daarna 

Leerders 

Speel hul 

eie 

poppespel 

Teken 

karakters 

daarna 

Imple-
men-
tering 
van spel 

Die leerders 

bou  

legkaarte 

van My  

Improvi-

seer 

die versie 

en die 

Leerders kry 

geleentheid 

om 

individueel te 

Die kind 

vertel wat 

gebeur en 

pas kaarte 

Leerders 

maak hul 

eie 

handskoen 
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in tema Liggaam   karakters  

met 

handskoen 

poppe of 

hul 

liggame 

speel bymekaar poppe en  

vertel ’n 

storie 

Week 2 
My 
Familie 

Woordeskat 

ontwikkeling

. 

1.Bespreek 

belangstel-

lingstafel 

met prente, 

foto’s en 

woordkaarte 

Leerders 

vertel van 

hul families 

Bring foto’s 

saam. 

Aanleer 

van nuwe 

versie 

Onderwyser 

vertel van  

pligte van 

familielede 

m.b.v 

kaartjies, 

leerders pas 

kaartjies by- 

mekaar 

Luister na 

CD storie 

met 

bypassen-

de 

prente 

Teken 

Familie 

 

 

 

 

 

 

 

Imple-
mente-
ring  
van spel 
in die  
tema 

Pas prente 

by  

woord-

kaarte 

Fantaseer 

Nuwe 

versie met 

kostuums; 

Pappa, 

mamma 

Boetie,sus-

sie en die 

Baba 

Leerders 

speel huis-

huis 

Leerders  

kyk na 

prente en  

vertel wat 

gebeur 

Knip en 

plak, 

maak ’n 

foto album  

 

 

 

 

 

 

Week 3   
My Huis  
 
 
 
 

Bespreek 

die huis en 

verskillende 

vertrekke 

asook 

die doel van 

Waar 

woon jy? 

Wat is jou 

adres en in 

wat woon 

julle? 

Luister na 

geluide van in 

en om die 

huis op ’n CD 

Leerders 

identifiseer 

Leer adres 

luister na’n 

storie van 

’n huis, 

paleis en’n 

kasteel 

Teken hul 

huise 
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elke vertrek 

 

 

woonstel, 

huis, ens 

huisgeluide 

en maak dit 

na 

 

Imple-
men-
tering 

Bou ’n huis 

legkaart met 

bypassende 

CD van 

geluide in 

die huis 

 

Soek 

tydskrif-

prente van 

die 

leerders se 

tipe huise. 

Knip en 

plak dit. 

Skryf huis-

nommer 

daarop 

Pas die 

geluide en  

kaarte byme- 

kaar 

Die leer- 

ders vertel 

wat  

in storie 

gebeur 

 

Leerders 

help 

om ’n tent 

op te slaan 

en speel 

binne  

in die tent  

met 

popmeubels 

en poppe 

 

Week 4 
My Skool 

Bespreek 

die  

Belangstel-

lingstafel 

My skool, 

die naam, 

straat, stad. 

Hoe lyk ons 

skool, die 

klasse, 

personeel, 

wapen, 

drag, 

embleem 

en klasfoto 

Vertel van 

skool. Die 

verskillen-

de klasse 

en kleure, 

maats en 

personeel 

Luister na 

nuwe liedjie 

Vertel 

storie 

wanneer  

onderwy-

seres 

prente wys 

Teken die 

skool met 

potlode en 

bou met 

blokke. 

Imple-
men 

Klasfotos 

Herken 

Speel 

skool-skool 

Leer nuwe 

liedjie, 

Pas prente 

by klanke 

Sorteer 

leerders in 
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tering maats en 

personeel 

in fantasie- 

Hoekie 

improviseer 

dit. 

CD klasse 

volgens 

fotos. 

Leerders 

doen die 

indeling 

Week 5 
Emosies 
/ Gevoe-
lens 

Belangstel-

lingstafel. 

Bespreek 

Verskillende 

emosies 

soos 

gelukkig/ 

ongelukkig 

vriendelik / 

onvriendelik 

kwaad/ bly 

Wat laat 

ons voel 

soos ons 

voel? 

Luister na ’n 

storie oor 

verskillende 

emosies 

Onder-

wyseres 

wys 

prente, 

leerders 

vertel  

hoekom 

die kind 

sekere 

emosies 

toon 

Leerders 

teken hoe 

hulle op die 

huidige 

oomblik voel 

 

 

 

 

 

Imple-
men- 
tering 
 
 
 
 
 
 
 

Leerders kry 

geleentheid 

om die 

verskillende 

emosies te 

dramatiseer. 

Huil,lag 

kwaad, 

vriendelik 

bang, 

gelukkig 

ongelukkig 

Leerders 

pas 

kaartjies 

by die 

verskil-

lende 

emosies, 

twee 

gesiggies 

moet pas 

Poppespel 

Leerders 

speel die 

karakters met 

verskillende 

emosies 

Pas teen- 

Oorgestel-

de kaarte 

by mekaar 

gelukkig / 

ongelukkig 

Vryspel in 

die  

Dokters-

hoekie. Siek 

mense  

(pasiënte) is 

ongelukkig 

of  

Hartseer 

 

 

 

 

Week 6 Tafelbe- Benoem Luister na Lees ’n Leerders 
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Gesonde  
en 
onge-
sonde 
eetge-
woontes 

spreking 

met 

produkte, 

prente, 

speletjies en 

woordkaarte 

Watter 

voedsel 

is gesond: 

melk, 

vrugte, 

groente, 

brood, 

eiers, ens. 

Watter 

voedsel is 

ongesond? 

Lekker, soet 

koek, 

roomys, 

ens 

(leerders 

antwoord) 

die regte 

produkte, 

pas dit 

bymekaar 

nuwe versie.  

Herhaal 

saam met 

onderwyse-

res 

storie, die  

leerders 

benoem 

die 

kaartjies 

van 

gesonde 

en 

ongesonde 

voedsel en 

pas die 

prente 

teken 

gesonde en 

ongesonde 

voedsel-

soorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imple-
men-
tering 

Speel 

dominoes 

met  

voedsel-

kaartjies 

pas soorte 

bymekaar 

Speel in 

die  

Restaurant 

hoekie met 

net geson-

de voed-

selsoorte 

Improviseer 

die nuwe 

versie 

 

 

 

Sorteer 

regte 

gesonde 

en 

ongesonde 

produkte 

Leerders 

teken hul 

gunsteling 

gesonde 

voedsel. 

 

 

Week 7 Belangstel- Diere se Dieregeluide Leerders Teken 
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Plaas 
Diere 

lingstafel. 

Verskillende 

konkrete 

plaasdiere 

op die tafel 

met prente 

en 

woordkaarte 

manlik, 

vroulik en 

babas 

word 

bespreek 

op CD en 

prente  

luister na 

storie en 

kry 

geleent-

heid om 

die storie 

aan maats 

te vertel 

plaasdiere 

 

 

 

 

 

 

Imple-
men- 
tering 

Leerders 

herken diere 

en prente 

Fantasie-

spel met 

plaasdiere 

kostuums 

Luister na CD 

van 

plaasdiere en 

plaasgeluide, 

wys die 

plastiese dier 

as geluid op  

kom 

Hou 

poppespel 

met 

plastiese 

diere 

Uitstappie 

na die 

plaas, speel 

op plaas. 

Identifiseer  

al die 

verskillende 

plaasdiere. 

 

Week 8 
Die Hos-
pitaal 

Belang-

stellingstafel 

Nuwe 

woordeskat  

dokter, 

suster 

teater, 

inspuiting, 

masker, 

medikasie, 

suurstof, 

drip, 

operasie, 

narkose. 

Luister na 

leerders se 

hospitaal 

ervaringe 

Leer ’n nuwe 

versie aan. 

Leerders 

herhaal dit 

Kyk na 

prente van 

die 

hospitaal 

en leerders 

verduidelik 

wat gebeur 

Leerders 

teken hul 

eie 

hospitaal 

prent 
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Prente en 

konkrete 

voorbeelde 

op tafel 

word 

bespreek 

 

Imple-
men-
tering 

Leerders 

pas 

hospitaal-

prentjies 

bymekaar 

Fantaseer 

in die hos- 

pitaalhoe-

kie 

Leerders im- 

proviseer 

nuwe versie 

Poppespel 

met 

hospitaal 

personeel 

handskoen

-poppe 

Speel in die  

hospitaal- 

hoekie 

 

 

 

Week 9 
Pad-
veilig-
heid 

Belangstel-

lingstafel, 

nuwe 

woordeskat, 

prente en 

konkrete 

voorwerpe 

soos 

padtekens 

en mat met 

voorwerpe 

daarop 

Praat oor 

padgebruik

waar 

mag 

kinders 

speel. 

Sitplekgor- 

dels. Hoe 

kruis jy die 

pad en 

waar. 

Links en 

regs word 

behandel 

 

Nuwe versie 

word aange- 

leer.Luister  

daarna en sê 

dit op. 

Lees die 

woorde en 

pas die  

prente 

daarby 

Teken 

pappa se 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imple-
men- 
tering 

Leerders 

gesels 

saam. Speel 

op mat met 

Leerders 

luister na 

CD van 

vervoer 

Fantaseer 

nuwe versie, 

leerders sê 

versie op en 

Leerders 

sit buite op 

fietsiebaan

, kyk wat 

Bou ’n dorp 

met blokke 

en speel 

met 
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motorpaad-

jies, blokke 

en 

motortjies 

geluide en 

pas 

prentjie 

kaarte 

daar- 

by 

speel dit se vervoer-

middels ry 

verby 

skool. 

Benoem 

fiets, 

vragmotor 

motor, 

motorfiets, 

trekker, 

bus, 

broodwa, 

Coke vrag- 

motor, 

biervrag-

motor, 

SPAR 

vrag- 

motor,ens 

verskillende  

vervoermid-

dels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3.2 Intervensie program vir die ontwikkeling en implementering van spel in  

gesyferdheid in die dagprogram van ’n Gr R klas. 

 

Week 1 
My 
Liggaam 

 
Maandag 

 
Dinsdag 

 
Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrydag 

 Tel 

liggaams-

dele 

10 vingers 

10 tone 

Vorms bou 

’n liggaam 

Benoem 

die dele en 

die vorms 

Tel die maats 

in die klas 

Tel die seuns, 

tel die dog- 

ters, een tot 

Opeen-

volging  

van 

gebeure 

gedurende 

Klassifiseer 

die seuns 

en  

dogters 

kleredrag 
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2 oë , 2 ore 

1 neus 

2 neusgate 

2 arms 

2 bene 

2 voete 

Telrympie; 

1,2 swem in  

die see 

wat 

gebruik is 

een afparing 

Reguit lyn 

teenoor 

mekaar 

 

die dag  

 

Week 2 
My 
Familie 

 
Maandag 

 
Dinsdag 

 
Woensdag 

 
Donderdag 

 
Vrydag 

 Telrympie 

1-5. 

Tel 

familie-

lede op 

belangstel 

lingstafel 

Die rang- 

orde in die 

familie 

Pappa, 

Mamma, 

1ste kind 

2de kind, 

3de kind 

Bou 

mense 

met 

verskil-

lende 

vorms. 

Ryg krale 

en tel dit 

Tel die 

familielede 

op foto’s 

 

Verjaarsdae 

1-31 

Wanneer 

verjaar 

leerders? 

Sorteer 

familie 

foto’s 

Klassifiseer 

mans, 

vrouens, 

seuns en 

dogters. 

Groot en 

klein 

Lank en 

kort 

 
Week 3 
Ons Huis 

 

Tel die 

maatjies in 

 

Bou huise 

met 

 

Bou huise 

met hout 

 

Soek 

verskillende  

 

Verskillende 

seisoene en 
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die klas. 

Hoe lyk 

die weer 

vandag? 

geome-

triese 

vorms 

bou blokke. 

Tel die 

verskillende 

vorms 

blokke 

soorte huise 

in tydskrifte. 

Knip uit en 

vergelyk 

met 

mekaar. 

Weer-

patrone. 

Week 4 
My skool 

Tel die 

kinders in 

die klas, 

seuns  

dogters en 

personeel 

lede 

Kleure van 

die klasse 

Teken ’n 

grondplan 

van die 

skool 

Bou skool 

met 

boublokke 

op die mat 

Hoeveel 

kinders in 

elke klas en 

hoeveel 

personeel 

per klas. 

Die kinders 

gaan tel self 

in elke klas 

Verskillende 

soorte skole 

Babaskool 

Preprimêr 

Primêre 

skool en ’n 

Sekondêre 

of 

Hoërskool 

Week 5 
Emosies 
Gevoe-
lens 

Luister na 

al die 

verskil-

lende 

gevoelens 

wat daar is 

Voltooi die 

Helfte van 

’n gesig  

Gelukkig 

en die 

ander 

helfte 

Ongeluk-

kig 

Leerders 

wys hul 

gevoelens 

Tel die 

verskillende 

emosies en 

groepeer dit 

Plaas die 

gesigte in 

volgorde 

Klassifiseer 

die prentjies 

van 

emosies 

Week 6 
Gesonde /  
Onge-
sonde 
Eet-
gewoon- 
tes 

Tel die 

gesonde 

en onge- 

sonde 

voedsel- 

Soorte op 

die 

Kleure en 

vorms 

herken-

ning 

Tel al die 

konkrete 

gesonde en 

onge- 

sonde 

voedsel 

soorte. 

Plaas ’n 

storie 

(prente) in 

volgorde 

van  

gebeure 

Klassifiseer 

Konkrete 

voorwerpe 

volgens 

gesonde en 

ongesonde  

Voedsel-
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belang- 

stellings- 

tafel 

Speel in 

winkel-

hoekie met 

plastiese 

voedsel-

soorte 

soorte 

 

 

 

 

 

Week 7 
Plaasdiere 

Tel en 

identi-

fiseer 

verskil-

lende  

plaasdiere 

op  

die 

belang- 

stellings- 

tafel 

Gebruik 

verskil- 

lende 

vorms 

blokke om  

vir die 

diere 

kampe te 

bou 

Tel die 

verskillende 

soorte 

diere,bv 

bul 

Koei en  

Kalfie 

Sorteer die 

diere 

volgens 

geslag 

hings en 

merrie, 

koei en bul, 

ram en ooi. 

Daar is 2 

van elk, dit 

is n paar. 

Tel die 

hoeveelheid 

groepe 

 

Klassifiseer 

die diere 

volgens hul 

pote / bene 

vere / hare 

Waar woon 

die diere? 

Kan hul 

swem?  

 

 

 

 

Week 8 
Die 
Hospitaal 

Tel die 

persone 

wat in die 

hospitaal 

werk (Kyk 

na prente 

op 

tafel.Ge-

bruik ook 

medisyne 

Bou die 

hospitaal 

met 

geome-

triese 

blokke 

Tel die 

verskillende 

apparaat 

wat gebruik 

word in die 

hospitaal; 

inspuiting 

drip 

x-straal 

medikasie 

Opeenvol-

ging van 

gebeure. 

hospitaal 

prentjie,wat 

het met die 

seuntjie 

gebeur 

Klassifiseer 

die verskil- 

lende afde- 

lings in ’n 

hospitaal 

bv, 

apteek, 

teater, sale, 

ontvangs, 

ens. 
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houers masker 

hand-

skoene 

verbande 

bed 

suurstof 

 

 

 

 

 

 

 

Week 9 
Padveilig-
heid 

Versie 

Ek ry met 

my rooi 

motorkar. 

Tel die 

persone 

wat in die 

motor ry 

Bou paaie 

met 

houtblok-

ke in die 

sandput. 

Tel die 

blokke 

Tel al die 

vervoer-

middels wat 

verby skool 

ry. Trek ’n 

kaart op en 

die leerders 

merk met 

´n x wat 

verby ry. 

Sorteer  

konkrete 

objekte ,bv. 

motortjies, 

vragmotor-

tjies,krui-

waens, 

waentjies 

en 

motorfietse 

Klassifiseer 

vervoer-

middels en 

die gebruike 

daarvan, bv 

’n trekker 

word 

gebruik om 

mee te 

ploeg. 

Busse 

vervoer 

passasiers, 

ens. 

 
Tabel 3.3.3 Intervensie program vir die ontwikkeling en implementering van spel in  

lewensoriëntering in die dagprogram van ’n Gr R klas. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag 

Week 1 
 

My 
Liggaam 

Aanleer 

van 

liggaams

dele en 

hoeveel- 

Ryg seuns 

of dogter 

poppe met  

lint. 

Lê op groot 

tekenpapier 

Aftrek van  

liggaam, 

trek mekaar 

Sorteer seuns 

en  

meisies klere 

asook 

speelgoed. 

Beskou 

jouself in 

spieël, wys 

verskille uit 

tussen 
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hede. 

Knip uit, 

plak 

hare,verf 

gesig, 

knip klere 

uit 

materiaal 

en 

plak. 

Speel 

huis-huis 

in 

fantasie 

hoekie 

met 

meubels 

en 

poppe. 

se liggame 

af. Knip uit 

Verf en plak 

hare en 

klere. 

 

 

Hoe voel die 

speelgoed? 

maats, 

kleur van 

oë,hare,vel, 

lengte 

seuns en  

meisies. 

Week 2 
My 
Familie 

Maak ’n 

familie uit 

soutkera

miek 

op harde  

karton. 

Verf dit, 

bespreek 

dit met 

onder-

wyseres 

 

Bou 

familie 

vloer 

legkaart. 

Bespreek  

wanneer 

voltooi is. 

 

Speel 

huis-huis 

in fanta- 

siehoekie 

Sorteer 

konkrete 

klerasie van 

familie lede. 

 

 

 

 

Speel huis- 

huis in die  

fantasie- 

hoekie  

Herken prente 

van familie, 

sorteer in regte 

rangorde bv, 

oupa ouma 

pappa 

mamma 

boetie 

sussie 

baba 

Sing liedjie  

van familie en 

Respek,lief

de 

same-

werking en 

behulp-

saamheid 

in die 

gesin. 

Wie doen  

wat in  

die gesin? 

Elkeen het 
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Speel 

huis- 

huis in 

fantasie 

hoekie 

improviseer 

Elke leerder 

kry ’n beurt 

’n 

spesifieke 

taak. 

 

Speel huis- 

huis in die 

fantasie-

hoekie  

Week 3 
Ons huis 

Aftrek 

van  

geome-

triese 

vorms, 

knip uit 

en plak 

huis. 

Teken 

die tuin, 

wolke, 

ens 

 

Bou elke 

dag 

huise met 

groot 

karton 

dose en 

speel 

daarmee 

 

Bou ’n 

groot 

vloerleg-

kaart wat 

huis 

klanke en  

Musiek 

CD by het. 

Bespreek 

elke 

vertrek in 

die huis 

asook die 

doel van 

die vertrek 

Onderskei 

tussen 

verskillende 

meubelstuk- 

ke. 

 

Pas 

bymekaar 

en wat is die 

doel van 

elk? 

 

Hoe word ’n 

huis gebou? 

Met bou 

Materiaal en 

planne word 

geteken 

sement,  

bakstene 

dakkappe 

teëls.  

Wys fisiese 

objekte. 

Leerders voel 

aan elk 

Soorte 

huise 

tente 

karavane 

woonstel 

tuinwoon-

stel 

dubbel-

verdieping 

huis 

enkelhuis 

rondawel 

chalets 

plakkershut 

Verskil-

lende 

kulture 

woon in 

verskil-

lende 

huise; 

Venda, 

Ndabenhle 



 
 
 

104 
 

Zoeloe, 

Sotho, 

Indiër en  

plaashuis 

Week 4 
My skool 

Hoekom 

kom ek 

skool 

toe? 

 

Doos-

konstruk-

sie, my 

skool 

 

Speel 

skool-

skool  

in 

fantasie- 

hoekie 

Uitstappie 

deur 

skool. 

Funksie 

van elke 

vertrek. 

Plig van 

elke 

personeel-

lid bv, kok. 

Skool-

reëls. 

Hoekom 

Reëls? 

Speel 

skool- 

skool 

in fanta- 

siehoekie 

Skoolwapen 

en  

embleem. 

Wat is die  

betekenis 

daarvan? 

 

Bou skool 

met klei 

Leer die 

Skoollied 

Teken op 

swartborde 

Speel 

skool-skool 

in fantasie- 

hoekie 

Hoeveel 

personeel 

en leerders 

in 

skool? 

Aantal 

klasse 

 

Bou skool 

met 

houtblokke 

Week 5 
Emosies 
Gevoe-
lens 

Herken 

verskil-

lende 

emosies. 

Teken 

kwaai en 

vriende-

like 

Sorteer 

emosie  

kaartjies 

bymekaar. 

Hoekom 

verskil-

lende 

emosies 

Gevolge 

van 

emosies 

Hoe om dit 

te hanteer 

bv, kwaad  

Jy kan nie 

as jy kwaad 

Poppespel 

emosies; 

kwaad, 

vriendelik, 

hartseer, 

bly, opge-

wonde 

 

Pas 

prentjies by 

regte 

emosies 

 

 

 

Vryspel 
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gesiggies 

Plak met 

gompa-

piertjies 

op die 

gesiggie 

is goed 

rondgooi of 

iemand 

aanrand nie 

Leerders speel 

die  poppespel 

legkaarte 

pennetjies- 

borde 

swartborde 

en klei die 

hele week 

Week 6 
Gesonde 
Onge-
sonde 
eetge 
woontes 

Proe 

gesonde  

voedsel; 

appel, 

melk, 

vleis,  

boontjies, 

neute, 

groente, 

yogurt. 

Bevat 

vitamiene 

en 

minerale 

Pas 

gesonde 

voedsel-

soorte 

byme-

kaar, 

konkrete 

en 

prentjies 

Proe 

onge-

sonde 

voedsel; 

lekkers, 

roomys 

koek, 

koeldrank. 

Te veel 

suikers. 

Maak ’n 

roomys uit 

karton, 

ryg met 

wol en 

plak watte, 

strooi 

Nesquik 

Uitstappie 

na  

Supermark 

 

Uitken van 

gesonde en 

ongesonde 

Produkte 

Ruik van  

Produkte 

 

Onderskei 

smake en  

reuke; soet 

suur, bitter, 

sout, ens. 

 

Speel in 

winkel-hoekie 

met produkte 

houers,kas-

register en 

speelgeld 

Goeie 

Tafel-

maniere 

 

Dankie 

Asseblief 

Verskoon 

my 

Gee 

asseblief 

vir my die 

suiker aan . 

 

Speel in die 

Restaurant- 

hoekie met 

plastiese 

eetgerei, 

kok en 

kelner 

uniforms  

 

 

 

Week 8  Hospitaal Dokters- Ambulans Verf spat op x- Collage 
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Die 
Hospi-
taal 

uit sout-

keramiek 

verf dit 

 

Speel in 

hospitaal  

hoekie 

hoed 

Aftrek, 

Knip, verf 

rooikruis 

 

Hospitaal 

vloerleg- 

kaarte 

 

Hospitaal 

hoekie 

 

besoek 

skool. 

Leerders kry 

geleent- 

heid om 

binne 

ambulans te 

sit vir ’n 

bespreking. 

 

Hospitaal- 

Hoekie 

strale 

 

Hospitaal-

hoekie 

 

 

met watte 

opgeknipte 

maskers, 

medisyne 

houertjies, 

stukkies x-

strale, ens 

 

 

Hospitaal- 

hoekie 

Week 9 
Padvei-
ligheid 

Padreëls 

op die 

fietsie 

baan. 

Hoe kruis 

ek die 

pad? By 

die 

zebra-

kruising. 

Robot  

rooi-stop 

oranje-

versigtig 

groen-ry 

Bou met 

bou  

blokke ’n 

pad. 

Daantjie 

Kat wys 

verkeers- 

reëls 

 

Ry met 

fietsies op  

Fietsie-

baan 

Knip 3 

sirkels 

Maak robot 

Verf 

rooi,oranje, 

groen 

 

Blokke, 

Motortjies in 

sandput 

 

Kruiwaens 

op 

fietsiebaan 

 

Klei motortjies 

Verf dit 

 

Padveiligheid 

legkaarte  

Poppespel 

 

Ongehoor-

same 

padverbrui-

kers. 

 

Leerders 

improviseer 

die 

poppespel 
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3.4   Die primêre doelwit van hierdie studie is: 

• Om deur middel van vraelyste vas te stel tot welke mate die Gr R onderwyseres 

spel in die Gr R dagprogram implementeer. 

• Om die kleuter, onderwyseres en die spel wat plaasvind in die Gr R klas te 

bestudeer met behulp van literatuurnavorsing. 

• Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak wat as basis kan dien vir die 

samestelling van studiehandleidings, werkswinkels of inligtingsessies wat in die 

behoeftes van die Gr R onderwyseres kan voorsien. 

 
3.5   Samevatting 
In die hoofstuk is die teorieë, modelle, metodes en konsepte wat ’n invloed het op 

die ontwikkeling van die kleinkind bestudeer.  

In hoofstuk vier word die navorsingsontwerp bestudeer. 
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HOOFSTUK 4 
 

DIE NAVORSINGSONTWERP EN DIE UITVOERING VAN DIE EMPIRIESE 

ONDERSOEK  

 
4. INLEIDING 
Die voorafgaande hoofstukke vorm die belangrike agtergrond vir die studie. 

Hoofstuk 1 fokus op die probleemformulering, navorsingsvraag, navorsingsdoelwitte 

en–ontwerp. In hoofstuk 2 is literatuurstudie gedoen oor kinderspel en die 

implementering daarvan in die Gr R klasse by primêre en preprimêre skole. Verder 

fokus hoofstuk 3 op die konseptuele raamwerk van die studie. Dit bestaan uit die 

teorieë en modelle wat die studie voorafgaan sowel as ’n intervensie program wat 

fokus op die implementering van spel in die dagprogram van Gr R.  

 

In hierdie hoofstuk word daar gefokus op die navorsingsontwerp sowel as die 

navorsingsmetode. Beide die navorsingsontwerp en die navorsingsmetode word in 

hierdie studie gekombineer om sodoende te lei tot aanvaarbare antwoorde op die 

navorsingsvrae. Alhoewel daar ’n verskil is tussen die navorsingsontwerp en die 

navorsingsmetode, speel albei ’n belangrike rol in hierdie studie. 

 

Die navorsingsmetode, dui op die navorsingsprosedures dit wil sê die stappe wat 

gevolg is en die navorsingstegnieke ook bekend as die navorsings instrumente wat 

in die studie gebruik is (Mouton 2001:55-56). 

 
4.1 Die navorsingsontwerp 
Volgens Leedy & Omrod (2005:85) verwys die navorsingsontwerp na die wyse 

waarop die navorser sy navorsingsproses beplan en uitvoer. Die navorsingsontwerp 

dui ook aan watter tipe studie onderneem is en dit verskaf struktuur aan die 

navorser waarvolgens navorsing sistematies gedoen word. Verder beweer Mouton 

& Marais (1990:35) dat die doel van navorsing is om die betrokke navorsingsprojek 

sodanig te beplan en te struktureer dat die uiteindelike geldigheid van die 
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navorsingsbevindinge verhoog word. Die navorsingsontwerp is dus die bloudruk 

van die navorsingsprojek (Mouton & Marais 1990:34). 

 

Dit blyk duidelik uit die literatuur dat daar meer as een korrekte navorsingsontwerp 

bestaan. Die navorser kan dus die ontwerp kies wat die mees toeganklike is vir die 

spesifieke navorsingsdoel en ook praktiese uitvoerbaar is in terme van fondse en 

tyd. 

 

Daar is twee navorsingsbenaderings, naamlik die kwantitatiewe- en kwalitatiewe 

benadering. Fouche & Delport (2005:73 in De Vos et al. 2005:73) en (Garbers 

(1996:290) wys daarop dat kwantitatiewe navorsing gebaseer is op teorietoetsing, 

die vasstelling van feite, statistiese beskrywings en die aantoon van verbande 

tussen veranderlikes. Hierdie tipe navorsing word as ’n positivistiese benadering 

beskou (Mouton & Marais 1990:159). 

 

Kwalitatiewe navorsing daarenteen, gebruik nie-numeriese data soos byvoorbeeld 

verkry uit observasies, onderhoude en gevallestudies. Kwalitatiewe navorsing word 

as ’n fenomenologiese of subjektiewe benadering beskou Fouché & Delport  

(2005:75 in De Vos et al. 2005:75). 

 

Leedy & Omrod (2005:95) wys daarop dat kwantitatiewe navorsers opsoek is na 

verduidelikings en voorspellings wat sal veralgemeen na ander persone en plekke, 

die doel hiervan is om vehoudings te stig en te bevestig of om die geldigheid van 

verhoudings te bevestig en veralgemenings te ontwikkel wat sal bydra tot ’n 

spesifieke teorie. Hierteenoor is die doel van kwalitatiewe navorsing om komplekse 

situasies beter te begryp, die navorsing is eksploratories van aard en teorieë word 

van nuuts af gevorm.  

 
4.1.1 Die navorsingsmetode wat in hierdie studie gebruik word. 
Leedy & Omrod (2005:94) definieer kwantitatiewe navorsing soos volg: 
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”quantitative research is used to answer questions about relationships among 

measured variables with the purpose of explaining, predicting and controlling 

phenomena.” 

 

Navorsing in hierdie studie onderneem om respondente se belewenis van kinder-

spel in die Gr R klas, sowel as die respondente se kennis van kinderspel te 

ondersoek. Die data vir die navorsing sal van geselekteerde respondente wat in Gr 

R klasse by primêre en preprimêre skole werksaam is, verkry word. 

 

Hierdie studie word binne die raamwerk van ‘n kwantitatiewe benadering gedoen en 

die vraelys is as meetinstrument gebruik. Daar is besluit om die vraelys te gebruik, 

omdat die antwoorde op etlike vrae daarin heel waarskynlik anders beantwoord sou 

word indien hulle in ‘n persoonlike onderhoud gestel sou word. Die vraelys in ’n 

navorsingsondersoek is ’n belangrike deel van die navorsingsmetodologie om 

sodoende navorsingsdata te versamel (Middleton et al 2005:142). 

 

Die kwantitatiewe navorsingsbenadering is gebruik om: 

• Te bepaal tot welke mate kinderspel nog in Gr R klasse by preprimêre en primêre 

skole plaasvind. 

• Te bepaal tot welke mate Gr R onderwyseresse oor kennis aangaande  kinderspel 

beskik. 

 
4.1.2 Kenmerke van die kwantitatiewe navorsingsmetode 
Mouton & Marais (1990: 155-156) en Fortune & Reid (1999:93) identifiseer die 

volgende karaktertrekke van die kwantitatiewe navorsingsmetode: 

Kwantitatiewe navorsingsontwerpe is meer formeel en eksplisiet gekontroleerd as 

die kwalitatiewe ontwerp en die proses is ook meer gedefinieer as die kwalitatiewe 

ontwerp. 

Tydens kwantitatiewe navorsingsprojekte is die navorser objektief en het weinig of 

geen kontak met die respondente nie. 
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In hierdie tipe navorsingsmetode is die dataversamelingsmetodes en die maatstaw-

we alreeds ontwikkel voordat die studie in aanvang neem. 

Data versamelingsmetodes, soos byvoorbeeld die vraelys, eksperimente, opnames, 

gestruktureerde waarneming en onderhoude word gebruik om diagnose, behande-

ling, beheer en voorspelling te bereik. 

 

Die metingsproses fokus op spesifieke veranderlikes wat mekaar beinvloed en die 

analiseringsproses vind plaas deur die statistiese ontleding van die veranderlikes 

om sodoende assosiasies en of vehoudings te bereken. 

Duidelik geformuleerde hipoteses word in kwantitatiewe navorsingontwerpe voor-

spel en getoets. 

 
4.1.3 Tipes kwantitatiewe navorsingsontwerpe 
Leedy 7 Omrod (2005:108) asook McMillan & Schumacher (2006:22) onderskei 

tussen eksperimentele en nie-eksperimentele navorsingsontwerpe:  

 

Die eksperimentele ontwerp 
McMillan & Schumacher (2006:23) beskryf die eksperimentele ontwerp soos volg: 

”In an experimental design, the researcher manipulates what the subjects will 

experience. In other words the investigator has some control over what will 

happen to the subjects by systematically imposing or withholding specified 

interventions. The researcher then makes comparisons either (1) between 

subjects who have had others who have not had the interventions or (2) between 

subjects who have experienced different interventions “. 

 

Volgens McMillan & Schumacher (2006:24) is eksperimentele navorsing se 

spesifieke doel om die oorsaak en gevolg van die verhouding tussen afhanklikes te 

bepaal of om die geldigheid van’n geldige hipotese te ondersoek. Daar is drie 

algemene eksperimentele ontwerpe, naamlik; die ware eksperimentele ontwerp, die 

kwasi-eksperimentele ontwerp en die enkel onderwerp ontwerp. 
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Die nie-eksperimentele ontwerp 
      McMillan & Schumacher (2006:24) beskryf die ontwerp soos volg:  

     “nonexperimental research designs describe things that have occurred and examine  

      relationships between things without any direct manipulation of conditions that are 

      experienced”.  

Daar is veral ses tipes nie-eksperimentele ontwerpe; beskrywend, vergelykend, 

korrelatiewe, opname, eks post fakto en sekondêre data analise. 

 
4.1.4 Die voor-en nadele van die wetenskaplike ondersoek as kwantitatiewe 
navorsingsontwerp. 
Palmquist, et al (2010): by http://writing.colostate.edu.com verskaf die voor- en 

nadele van die wetenskaplike ondersoek as kwantitatiewe navorsingsontwerp. 

 

Voordele Nadele 

Die metode is buigsaam, 

situasies kan beskryf word 

en die verhoudings tussen 

veranderlikes kan bestudeer 

word.  

Die navorser beheer die omgewing 

waarbinne die navorsing plaasvind. Die 

metode is nie so geskik om vrae oor 

kousaliteit te beantwoord nie. 

Die resultate van die 

ondersoek kan na werklike 

lewenssituasies 

veralgemeen word, want die 

navorsing vind hier plaas. 

Die persoonlike vooroordeel van die 

navorser mag die studie beinvloed. 

Groter hoeveelhede data 

met minder moeite en laer 

koste kan versamel word. 

Vraelyste is beperkend wat lengte diepte 

van response betref en dit is dus moeilik 

om tot ‘n dieper begrip van prosesse en 

kontekstuele verskille te kom.  

Dit is maklik om die 

respondent se vertroulikheid 

Vraelyste is uiters geskik om inligting 

aangaande respondent se sienings en 

http://writing.colostate.edu.com/
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te waarborg. Dit is dus 

makliker om gevoelens en 

idees rakende sensitiewe 

kwessies te verkry. 

menings rakende situasies te verkry, die 

inwin van inligting kan egter problematies 

wees, omdat respondente se 

selfevaluering nie altyd betroubaar is nie.  

Gestandardiseerde 

vraelyste vergemaklik die 

vergelyking tussen 

individuele respondente en 

groep respondent 

 

 
4.2 Motivering van die voorgestelde navorsingsontwerp 
Na aanleiding van die navorsingsprobleem in hierdie studie, of daar genoegsame 

kinderspel in die Gr R klasse plaasvind en die vrae wat daaruit ontstaan, is ‘n 

aanduiding dat ‘n kwantitatiewe navorsingsontwerp geskik is vir hierdie studie. 

Aangesien die onderwysdepartement dit ten doel stel om Gr R te verplig teen 2014, 

is die navorsingsprobleem aktueel en realisties in die onderwysmilieu waarin 

onderwysers hul tans bevind. Die  navorser poog om deur middel van hierdie studie 

‘n omvattende beeld te vorm van die navorsingsprobleem, naamlik die hoeveelheid 

kinderspel wat in die Gr R klasse by primêre en preprimêre skole plaasvind, sowel 

as die onderwysers se kennis aangaande kinderspel. 

In hierdie studies sal daar deur middel van die meetinstrument (die gestruktureerde 

vraelys) data versamel word. Die data bestaan uit respondente se menings, hul eie 

ondervindinge, ervarings, opinies, kennis en emosies rakende die onderwerp.   

 

4.3 Die navorsingsmetode 
Die empiriese ondersoek in hierdie studie word in twee navorsingsfases verdeel, 

naamlik: 

Die data-insamelingsfase (Fase 1): Die data insamelingsmetodes, die ontleding van 

die ingesamelde data en die vergelyking daarvan met die literatuur word in hierdie 

fase ingesluit. 
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Die bestudering van die bevindings van die navorser (Fase 2): Die bevindings van 

die navorsing word bestudeer om ‘n beskrywing te gee van die aard en omvang van 

kinderspel wat in Gr R klasse by primêre-en preprimêre skole plaasvind. 

 
4.3.1 Fase 1: Data-insameling 
Die navorsingsvrae en navorsingsprobleem soos bespreek in Hoofstuk 1 bepaal die 

gebruik van ‘n kwantitatiewe navorsingsontwerp. Die probleem is opvoedkundig van 

aard, en die data word deur middel van vraelyste deur die betrokke respondente 

voltooi.  

 
4.3.1.1 Die ondersoekgroep 
Die ondersoekende skole is primêre- en preprimêre skole in Richardsbaai, Kwa 

Zulu Natal. Die onderwyseresse is die individue wat binne die universum oor die 

spesifieke eienskappe beskik om aan die navorsing te kan deelneem. 

Die onderwyseresse moet oor die volgende eienskappe beskik om aan die studie te 

kan deelneem: 

• Die Gr R onderwyseresse moet ten minste gekwalifiseer wees wat die volgende kan 

behels: ’n Bed Graad en/of ’n preprimêre- of ’n Junior Primêre diploma. 

• Die Gr R onderwyseres verbonde aan ’n primêre skool moet voltyds in beheer wees 

van ’n Gr R klas by die skool. 

• Die preprimêre onderwyseres by ’n preprimêre skool moet voltyds in beheer wees 

van die Gr R klas. 

• Die onderwyseresse moet beide Engels en Afrikaans magtig wees. 

• Die onderwyseresse moet betrokke wees by skole in die stadsgebied van 

Richardsbaai Kwa Zulu Natal 

 

Daar is dertig vraelyste aan die nie-waarskynlikheidsbeskikbaarheid geselekteerde 

Gr R onderwyseresse by onderskeidelik primêre -en preprimêre skole per hand 

afgelewer vir voltooiing. ’n Afskrif van hierdie vraelys is as Aanhangsel E en F in 

onderskeidelik Afrikaans en Engels by die studie ingebind.  
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4.3.1.2 Die navorsingsinstrument 
Die gebruik van die vraelys het verseker dat die navorsing gebruik maak van ’n 

opname strategie. In die meeste gevalle het die respondente die per hand 

afgelewerde vraelyste voltooi wat na voltooing weer afgehaal is deur die navorser. 

 
4.3.1.3 Die suksesvolle vraelys  
Die navorser het spesifiek gelet op die vereistes vir ‘n vraelys on te verseker dat 

korrekte data verky word. Hierdie vereistes sluit die volgende kenmerke in: 

 

• Die vraelys handel uitsluitlik oor ’n bepaalde onderwerp wat ook duidelik op die 

vraelys aangebring behoort te word. 

• Die inligting wat die ondersoeker deur middel van die vraelys wil bekom moet van 

so ‘n aard wees dat dit op geen ander wyse versamel kan word nie. 

• Die vraelys is so kort moontlik, maar tog daarop gerig om alle relevante data te 

versamel. 

• Die vraelys is aantreklik, duidelik uiteengesit, moet leesbaar en publiseer baar 

wees. 

• Die aanwysings is duidelik en alle belangrike terme is gedefinieer. 

• Elke vraag handel oor ’n enkele aspek van die onderwerp en is so eenvoudig 

moontlik bewoord en ondubbelsinnig gestel. 

• Die vraag is objektief gestel met geen leidende vrae om antwoorde te beinvloed nie. 

• Die vrae moet logies opmekaar volg (Fouche et al. 2005:171). 

 
      4.3.1.4 Die samestelling van vraelyste wat per hand afgelewer word 
                 (Delport 2005:168). 

• Die navorsers deel hul vraelyste per hand uit, sodat die respondente dit in hul eie 

tyd kan voltooi. 

• Dit is belangrik dat die navorser ’n afspraak binne 48 uur na aflewering met die 

respondente maak om die vraelyste te kollekteer. 

• Die persoonlike kontak tussen die navorser en die respondent tydens aflewering 

skep die geleentheid om onduidelikhede uit die weg te ruim. 
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• Die handafgelewerde vraelys het ook beperkinge. ’n Kleiner geografiese area word 

per geleentheid gedek. 

• Vraelyste raak vermis en word soms onvoltooid terug besorg. 

• Ongeletterdheid en die onvermoë om te kan skryf en sien is relevant vir die per 

hand uitgedeelde vraelys.  

• Toepassing van die vraelys as data-insamelingsmetode in die studie. 

 
4.3.1.5 Die doel van die vraelys 
Die doel van die vraelys in hierdie studie was om die menings van deskundiges in 

die Gr R veld oor kinderspel in te win, ten einde die praktiese implementeer-

baarheid daarvan te verbeter. 

Volgens Fouché (2005:166 in De Vos et al. 2005:166) is die basiese doel van 

oopvraag-vraelyste waar die respondent op stellings moet reageer die volgende: 

“The basic objective of such a questionnaire is to obtain facts and and opinions 

about a phenomenon from people who are informed on a particular issue”. 

 

Die vraelys is aangevul deur ’n begeleidende brief wat die doel van die vraelys 

uiteensit asook ’n dokument met ’n saamgevatte uiteensetting van die voorgestelde 

vrae. Die oorspronklike vraelys het uit twintig vrae bestaan, maar daar is besef dat 

dit te tydrowend is om te voltooi. Die vraelys is ook na die voortoets verkort, maar 

om alle belangrike aspekte van die model in te sluit was ’n verdere verkorting nie 

moontlik nie. 

 

4.3.1.6 Etiese maatreëls soos van toepassing op vraelyste 
Strydom (2005:24 in De Vos et al. 2005:24) omskryf etiek as volg: 

“Ethics are a set of moral principles which is suggested by an individual or group, 

is subsequently widely accepted, and which offers rules and behaviour 

expectations about the most correct conduct towards experimental subjects and 

respondents, employers, sponsors, other researchers, assistants and students.” 
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Daar sal in hierdie studie alle moontlike stappe gedoen word om te verseker dat die 

studie aan die etiese maatreëls voldoen soos verwag in die uitvoering van ‘n 

navorsingsprojek. Dit is die verantwoordelikheid van die navorser om elke persoon 

wat aan die studie deelneem te beskerm en hul anonimiteit te verseker (Mouton & 

Marais 1990:92). 

 

McMillan & Schumacher (2006:142) brei op die etiese aspekte soos volg uit:  

Die primêre navorser is verantwoordelik vir die etiese standaarde waaraan die 

studie behoort te voldoen. Die navorser behoort die respondente behoorlik in te lig 

oor al die aspekte rakende die studie. Die navorser moet te alle tye eerlik wees met 

die respondente. Alle deelnemers aan die studie moet beskerm word teen enige 

fisiese- en of emosionele skade. Elke deelnemer aan die studie moet skriftelik 

toestemming gee tot sy/haar deelname aan die studie.  

 

Leedy & Omrod (2005:102,103) voeg die volgende etiese aspekte by: 

Tydens ’n afspraak in ’n persoonlike hoedanigheid met die skoolhoofde en 

departementshoofde van die onderskeie skole, is die doelstellings en die doelwitte 

van die navorsing bespreek. Daar is ook ’n navorsingskedule van die 

navorsingsprosedure aan hulle verskaf. Voordat enige vraelyste aan die 

respondente uitgedeel is, is die nodige toestemming verkry om met die navorsing te 

mag voortgaan by die betrokke skole. 

 

Daar word van die navorser verwag dat ‘n dekbrief aan die vraelys geheg word 

waarin die doel van die studie uiteengesit word en waarin toestemming tot 

deelname van die respondent gevra word.  Respondente behoort te alle tye met 

respek behandel te word. 

 

Die respondent se identiteit moet anoniem gehou word tensy die respondent 

toestemming verleen dat haar / sy identiteit bekend gemaak kan word. Die navorser 

moet die uitslag van die data aanvaar. 
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4.3.1.7 Maatreëls ten opsigte van geldigheid en betroubaarheid van 
meetinstrumente. 
Die effektiwiteit van enige navorsingsprosedure ongeag die navorsingsmetodologie 

is afhanklik van die beginsel van geldigheid en betroubaarheid. Die volgende 

definies van geldigheid en betroubaarheid word deur Babbie (2004:143) sowel as 

Delport (2005:162) verklaar: geldigheid is die mate waartoe ’n empiriese meting die 

konsep wat dit veronderstel is om te meet, reflekteer. 

 

Betroubaarheid dui op die konsekwentheid, stabiliteit en die akkuraatheid van die 

meetinstrument. Die toets behoort konsekwent dieselfde plaas te vind. 

Mcmillan & Schumacher (2006:134) identifiseer vier tipes geldigheid in 

kwantitatiewe navorsing. 

Statistiese gevolgtrekkingsgeldigheid verwys na die toepaslike statistiese toets 

om te bepaal watter voorgestelde verhoudinge is ’n refleksie van die ware 

verhoudings. 

Interne geldigheid fokus op die oorsaaklike verhoudings tussen die onafhanklike- 

en afhanklike veranderlikes. 

Konstruksie geldigheid is die oordeel tot die mate waartoe die meetbare 

afhanklikes teenwoordigend tot die teoreties onderliggende psigologiese konstrukte 

en elemente spreek.  

Eksterne geldigheid verwys na die veralgemening van die resultate en afleidings 

na ander persone en plekke. Leedy & Omrod ( 2005:99) beskryf dat die eksterne 

geldigheid van ’n studie bepaal word na aanleiding van die algemene konteks 

waarop die uitslae ook van toepassing kan wees.  

Die volgende twee strategieë versterk die eksterne geldigheid van hierdie 

navorsingsprojek. 

• Realistiese lewenswerklikheid.  

Die navorsing is gegrond op onderwyservaring en onderwyskennis en vind plaas in 

’n werklike Gr R klaskamer waar kinders speel. 
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• Die respondente wat deelneem aan die navorsing moet verteenwoordigend wees 

van die groep. 

Die respondente verteenwoordig Gr R onderwysers by primêre en preprimêre skole. 

Die houding, wetenskaplikheid, dissipline, verantwoordelikheid, eerlikheid en 

objektiwiteit van die navorser is ter sprake by die geldigheid en betroubaarheid van 

die interpretasie van die ingesamelde data.  

McMillan and Schumacher (2006:135) & De Vos et al. (2005:335) noem dat daar ’n 

onafskeidbare verhouding is tussen data insameling en data ontleding. Verder 

beklemtoon De Vos et al. (2005:338) die feit dat die navorser oor die vermoë moet 

beskik om strategieë soos data analise, deduksie en sintese te kan toepas om 

temas en kategorieë te kan identifiseer. Die navorser behoort ook logies te kan 

redeneer.   

Die geldigheid van die vraelys wat in hierdie studie gebruik word, word bepaal deur 

die duidelik en goed geformuleerde oop- en meervoudige vrae. Die navorser het 

deurgans gepoog om deur middel van die vraelys haar doelwitte te bereik. 

Om aan die betroubaarheid van die vraelys getrou te wees, is daar gepoog om aan 

die volgende beginsels te voldoen: 

Waarheidswaarde, die navorser poog om die respondente se belewenisse van 

kinderspel in die Gr R klasse so getrou as moontlik weer te gee. 

Toepasbaarheid en voorspellingswaardigheid, die belewenisse van kinderspel in 

die verskillende Gr R klasse, kan van toepassing gemaak word sodat die 

onderwysers ’n groter bewustheid toon vir die verskillende tipes spel en dit beter 

toepas. 

Neutraliteit, die navorser bly getrou aan die uitslag soos verkry vanaf die respon-

dente. 

Die menings verkry uit die vraelyste weerspieël ’n bepaalde individu se belewing 

van die situasie in haar klaskamer, maar is tog volgens die navorser, 

verteenwoordigend van die ingesteldheid en belewing van die onderskeie 

belangegroepe wat in hierdie studie betrek is. Die navorser beoog nie om die 

menings, belewenisse en ervarings van die respondent as absoluut voor te hou nie.  
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In hierdie studie word kinderspel in die Gr R klasse onderskeidelik by die primêre- 

en preprimêre skole bestudeer. Dit is van kardinale belang dat die navorser 

objektief sal bly tot die belewing van die probleem en die ontleding van die 

vraelyste. 

 
4.3.1.8 Die Vraelys 
Die vrae in die vraelys is gebaseer op inligting verkry uit die literatuurstudie, sowel 

as uit die persoonlike ervarings en belewenisse van die navorser. Die formaat van 

die vrae in die vraelys is verteenwoordigend van die teorie in die literatuur hoofstuk 

en die praktiese ervarings van die navorser. Die vraelys is in Engels sowel as 

Afrikaans aan die betrokke respondent verskaf. 

Die vraelys bestaande uit vier afdelings en agtien vrae is opgestel uit die 

geïdentifiseerde tipes kinderspel wat in die dagprogram van Gr R onderwys 

voorkom.  

Afdeling A bestaande uit biografiese vrae is nodig om die respondent se terugvoer 

suksesvol te kan interpreteer. 

Die volgende inligting is van die respondent verlang: 

• Onderwyskwalifikasie al dan nie 

• Die tipe kwalifikasie . 

• Tydperk wat persoon in die fase skool hou 

• Hoeveel leerders in die respondent se klas is 

 

‘n Vierpunt liekert skaal word vir Afdeling B gebruik  om die implimentering van 

kinderspel in die dagprogram aan te dui.  Nommer 1 dui aan dat die verkillende 

tipes kinderspel nooit in die klaskamer plaasvind nie en nommer 4 dui daarop dat dit 

altyd plaasvind. 

 

Afdeling C handel oor die belangrike rol van die Gr R onderwyser en wat sy/hy as 

hulle hooftaak in die lewe van die Gr R leerder beskou. 

Die Gr R onderwyser se kennis oor kinderspel word in afdeling D in meerkeusige- 

en oop vrae voltooi.      
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Aangesien die onderrigmedium van al die skole waar die vraelyste uitgedeel is, 

Engels en Afrikaans is, is die vraelys in beide tale opgestel. Die 

betroubaarheidsbeginsel is hierdeur versterk, aangesien daar kan aanvaar word dat 

al die respondente die vrae sal verstaan. 

 

Die respondente het aan die einde van die vraelys die geleentheid gehad om enige 

opmerkings rakende kinderspel in die Gr R fase te meld. 

Volledige vraelyste in albei tale is onder aanhangsel A en B aan die studie geheg. 

 
4.3.2 Fase 2: Bestudering van die bevindings van die navorsing 
Die volgende word beplan aangaande die navorsingsbevindings. 

• Die aard en omvang van die implementering van kinderspel in die dagrogram van 

die Gr R klas by primêre- sowel as preprimêre skole word geïdentifiseer. 

• Die onderskeie onderwysers se kennis van kinderspel word geïdentifiseer. 

• Aanbevelings en voorstelle om onderwysers sinvol en prakties toe te rus met die 

nodige kennis word voorgestel. 

Die navorser sal ook die nodige insette van geselekteerde opvoedkundiges bekom 

om bogenoemde aanbevelings sinvol te interpreteer. 

 
4.4 Samevatting 
Die navorsingsontwerp en navorsingsmetode wat in hierdie studie gebruik gaan 

word, is in hierdie hoofstuk uiteengesit. Die analisering van die ingesamelde data en 

die afleidings van die empiriese ondersoek word in die volgende hoofstuk 

sistematies bespreek om sodoende die navorsingsprobleem aan te spreek. 
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HOOFSTUK 5 
 

DIE EMPIRIESE NAVORSING 

 
5. INLEIDING 
Die empiriese navorsing is uitgevoer met behulp van twintig respondente. Die 

respondente is met behulp van ’n nie-waarskynlikheid beskikbaarheidsteekproef 

geselekteer (De Vos & Strydom 2005: 202). Elkeen van die twintig respondente het 

’n navorsingsvraelys voltooi. Die navorsingsvraelys is ingesluit onder Aanhangsels 

as Aanhangsel E, in Afrikaans en Aanhangsel F, in Engels.  

 

Die navorsingsvraelys is opgestel deur gebruik te maak van verskeie hulpbronne. 

Die hulpbronne bestaan uit die mening van kundiges, literature en die persoonlike 

ervaring en opinie van die navorser. Die respondente het ook kennis geneem van 

die dekbrief wat aan die vraelys geheg is. Die dekbrief dui aan waarvoor die 

vraelyste en die inligting voortspruitend uit die vraelyste gebruik gaan word. Elke 

respondent wat ’n vraelys voltooi het, het wel ’n toestemmingsbrief onderteken om 

te verseker dat hul toestemming is verkry. 

Die inligting voorspruitend uit die navorings is benut om vas te stel tot welke mate 

Gr R onderwyseresse oor kennis van kinderspel beskik en om die hoeveelheid spel 

wat in die Gr R klas plaasvind te bepaal. Die inligting is in tabel-, grafiek- en 

figuurvorm aangedui. Die navorser het ook aangedui tot welke mate Gr R 

onderwyseresse ’n behoefte ervaar om oor meer kennis aangaande kinderspel te 

beskik. Omdat hierdie aspek moontlik die antwoord op die navorsingsvraag kan 

inhou, word dit ook so aangedui. Die resultate vanuit die vraelyste word vervolgens 

voorgehou. 

 

5.1  Ontleding en beskrywing van navorsinginligting 
Die inligting voortspruitend uit die vraelyste sal stelselmatig ontleed word. Eerstens 

sal die tersaaklike vraag gestel word, tweedens sal die vraag kwantitatief ontleed 

word en derdens sal ’n bespreking van die inligting volg. Omrede die steekproef vir 
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die studie relatief klein is, is die inligting nie in persentasies aangedui nie, dit mag 

dalk ’n skewe beeld van die data weerspieël. 

 

VRAAG EEN: Beskik u oor ’n onderwyskwalifikasie? 
 

Ja /Nee Aantal 

respondent 

Ja 20 

Nee   0 

N= 20     
Tabel 1. Die aantal respondente wat oor ’n onderwyskwalifikasie beskik. 

 
VRAAG TWEE: Spesifiseer u onderwyskwalifikasie: 
 

 
Figuur 1.  Die kwalifikasies van die Gr R Onderwyseresse 
 

Van die ses tipes onderwys-kwalifikasies wat geïdentifiseer is, naamlik; 

Tipe kwalifikasie van die respondente 
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Level 1 SAQA, Level 4 SAQA, 3/4 Jaar Diploma in JP, 3/4 Jaar Diploma in 

Preprimêr,   

BprimEd ECD 4 jaar en HOD Grondslagfase, was daar net drie van hierdie 

kwalifikasies wat die onderwyseresse oor beskik het naamlik; 

• 3/4 jaar Diploma in JP (10 kandidate) 

• 3/4 jaar Diploma in Preprimêr: (8 kandidate) 

• BprimEd ECD 4 jaar: (2 kandidate)  

Die tien Gr R onderwyseresse met ’n 3/4 jaar diploma in JP is in die meerderheid. 

Agt respondente het ’n diploma in preprimêr en twee het ’n 4 jaar BprimEd graad. 

Hierdie vraag is met Vraag 8 vergelyk, die tien respondente wat ’n Diploma in JP 

het, is onseker oor die tipes spel terwyl die ander tien respondente waarvan agt ’n 

diploma in Preprimêr en twee ’n BprimEd graad kwalifikasie het, definitief oor kennis 

van die verskillende tipes spel beskik. 

 
VRAAG DRIE: Meld die tydperk wat u reeds betrokke is by Gr R onderwys. 
Die kortste tydperk wat twee van die respondente betrokke is by Gr R onderwys is 

minder as twee jaar. Een van hierdie respondente het geen kennis van kinderspel 

getoon nie as dit vergelyk word met verdere vrae wat gestel is. 

Die vyf respondente wat die langste betrokke is in hierdie fase, het duidelik die 

meeste kennis van kinderspel en het vyf verskillende tipes spel onderskei. Een van 

die drie respondente wat tussen 6 en 8 jaar diens het, beskik oor kinderspel kennis. 

Die vyf onderwyseresse wat tussen nege en elf jaar betrokke is by Gr R onderwys, 

het die volgende tipes spel onderskei; alleenspel, parallelle spel, toeskouerspel, 

assosiatiewe spel, koöperatiewespel en groepspel. 

Daar was geen respondent in die twaalf tot veertien jaar tydsgleuf nie. 

Die tydperk wat die onderwyseresse betrokke is in die Gr R praktyk, het die se   

speelkennis beinvloed. Die twee resondente wat minder as twee jaar betrokke is by 

Gr R onderwys, het geen of baie min kennis van tipes kinderspel. 

 
 

AANTAL JARE IN DIE AANTAL 
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FASE RESPONDENTE   

0-2 2 

3-5 4 

6-8 3 

9-11 5 

12-14 0 

15-17 3 

18 jaar + 3 

 
N=20      
Tabel 2. Tydperk betrokke by Gr R onderwys 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18+

Tydperk betrokke in Graad R onderwys

 
 
Figuur 2. ’n Grafiek wat die tydperk voorstel wat Gr R onderwyseresse 
betrokke is by Gr R onderwys. 
 

 
 

 
VRAAG VIER: Hoeveel leerders is tans in u klas? 
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       N=20     Figuur  3. ’n Grafiek wat die aantal leerders in die klasse aandui. 
 

Die aantal leerders in die klasse wissel van 13 tot 37+.  

• Twee klasse is relatief klein met tussen 13 en 18 leerders.  

• Ses klasse het tussen 19 en 24 leerders.  

• Ses klasse is baie groot met tussen 25 en 30 leerders.  

• Net 3 klasse het tussen 30 en 36 leerders. 

• Daar is twee klasse wat 37+ leerders het. 

Hoe groter die aantal getal leerders in die klasse, hoe minder vloerspasie is daar 

veral in primêre skole se Gr R klasse. As gevolg van onvoldoende vloerspasie kan 

belangrike speel aktiwiteite soos fantasiehoekies, konstruksie- en vryspel nie 

plaasvind nie. 

In paragraaf 2.4.1.1 wys Segal & Adcock (1993:7) daarop dat dramatiese spel die 

kenteken is van ’n samewerkende kurrikulum en dat elke preprimêre skool oor ’n 

dramatiese speelarea behoort te beskik.  

Volgens Olivier, Seifert & Hoffnung (2009:141 in De Witt 2009:141) is konstruksie 

spel kinders se beplande bou of skep van drie dimensionele objekte.  
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VRAAG VYF:  Dui aan hoe gereeld kinderspel in die Dagprogram plaasvind. 
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Tipe Spel Aantal respondent se antwoorde 

 Nooit Selde Gereeld Altyd 

Vryspel 0 2 2 16 

Sensopatiese spel 2 2 10 6 

Fantasie spel in hoekies 0 7 7 6 

Pophoekie 0 2 11 7 

Brandweerhoekie 8 5 5 2 

Hospitaalhoekie 7 5 5 3 

Polisiehoekie 10 4 4 2 

Haarkapperhoekie 11 5 3 1 

Kampeerhoekie 13 7 0 0 

Gimnasiumhoekie 9 7 3 1 

Weermaghoekie 12 2 4 2 

Winkelhoekie 3 6 5 6 

Restauranthoekie 4 1 10 5 

Numeriese aktiwiteite 5 6 5 4 

Kreatiewe aktiwiteite 0 0 6 14 

Kleispel 0 2 2 16 

Verf 0 0 8 12 

Collage 1 3 10 6 

Rygaktiwiteite 0 2 10 7 

Stensilaktiwiteite 1 6 9 4 

Inkleuraktiwiteite 0 0 6 14 

Musiek 0 2 2 16 

Bewegingsaktiwiteite 0 1 6 13 

Balspel 0 1 5 14 

Balansering 0 4 8 8 

Trampolien 6 10 2 2 

Krieketkolf en balspel 3 8 4 5 

Tennis 1 10 6 3 

Vang en trap met 

boontjiesakkies 

0 5 5 10 

Vang balle aan toutjies 1 6 8 5 
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      N=20 

 

Volgens die response vind die volgende kinderspel aktiwiteite of selde of nooit in die 

twintig respondente se klaskamers plaas nie: 

Die volgende fantasiehoekies word selde of nooit uitgeplaas nie: 

Swaaibal 1 7 7 5 

Speletjies: Onderhandjieklap 2 4 7 7 

Vroteier 4 6 9 1 

Koljander 7 8 4 1 

Sakresies 5 10 4 1 

Eier en lepelresies 7 8 3 2 

Hoepel draai 2 3 8 7 

Spring op bloke (Hopscotch) 0 7 3 10 

Huppel gallop 1/2 been 0 3 7 10 

Wolf, wolf hoe laat is dit? 6 6 6 2 

Buitespel 0         0 10 10 

Sandspel 0 1 4 15 

Waterspel 0 5 5 10 

Houtwerk 5 4 3 8 

Wielspeelgoed 1 5 8 6 

Stories:Lees uit storie boeke 1 0 4 15 

Luister na CD’s met prente 5 2 5 8 

Kry Leerders geleentheid vir 

rolspel? 

1 3 7 9 

Word Leerders op uitstappies 

geneem? 

1 3 9 7 

Is daar geleentheid vir 

konstruksie spel? 

1 3 2 14 
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Polisiehoekies word selde in vier en nooit in tien van die Gr R klasse geskep nie.    

Haarkapperhoekies word nooit in elf en selde in vyf klasse uitgeplaas. In dertien Gr 

R klasse word daar nooit in kampeerhoekies gespeel nie en selde in sewe. 

In Twaalf van die twintig respondente se klasse het die leerders nooit die geleent- 

heid om in weermaghoekies te speel nie. Hospitaalhoekies word nooit in sewe en 

selde in vyf klasse uitgeplaas. Winkelhoekies word nooit in drie klasse en selde in 

ses van die twintig klasse gespeel. Volgens die statistieke word daar gereeld in die 

pophoekie en restauranthoekies gespeel. 

     Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die Gr R onderwyseresse by Primêre  

     skole, selde of nooit fantasiehoekies vir die Gr R leerders skep nie.Die rede wat  

     hiervoor aangevoer is, is gebrekkige vloerspasie. Hoe groter die leerder getalle, hoe  

     minder ekstra speelaktiwiteite kan in die klasse plaasvind. 

     Indien die onderwyseres nie die geleentheid vir die leerders bied om te fantaseer  

     nie, hou dit baie nadele in vir die kind se ontwikkeling.  

     Volgens Erikson in paragraaf 3.2.8 verkry kinders outonomie en inisiatief deurdat    

     daar keuses is tydens vryspel, sosiale- en fantasiespel.  

     In paragraaf 2.4.1.1 wys Singer & Singer (1999:367 in Papalia 1999:367) daarop  

     dat die kind deur dramatiese spel die volwasse wêreld namaak en ontwikkel  

     sodoende selfvertroue vir die volwasse rolle wat hul eendag moet uitleef. Kinders  

     wat dus nie fantaseer nie, sal probleme ontwikkel met die ontwikkeling van ’n  

     positiewe selfbeeld en swak selfvertroue. 

 

     Opsommend uit paragraaf 2.4.1.1 kan die afleiding gemaak word dat kinders wat 

     nie fantaseer nie, moontlik die volgende probleme kan ondervind:   

• Sosiaal-emosionele probleme kan ontstaan deurdat die kind nie ander persone 

kan begryp nie en ook nie samewerking in groepsverband kan gee nie.  

• Sal probleme ondervind met probleemoplossings. 

• Sal nie divergent kan dink nie. 

• Leef nie eie belangstellings en kennis uit nie. 

• Kreatiwiteit word gedemp. 
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• Kan nie hulself in ’n sekere situasie plaas nie. 

 

Numeriese aktiwiteite en -speletjies vind ook selde in ses en nooit in vyf klasse 

plaas nie. 

Numeriese aktiwiteite en speletjies is baie belangrik vir die kleinkind se kognitiewe 

ontwikkeling. In Paragraaf 2.4.2 ondersteun Spodek & Saracho (2006:187) die idee 

van Fredrick Froebel & Maria Montessori dat jong kinders in staat is tot komplekse 

wiskundige denke en dit geniet om met wiskunde te eksploreer om sodoende die 

wêreld rondom hulle te verstaan, dit beklemtoon ook die feit dat hoë kwaliteit 

ontwikkelingsgepasde wiskunde onderrig vir kinders van 3 tot 6 jaar baie belangrik 

is (Spodek & Saracho 2006:188). 

Volgens Jean Piaget se teorie funksioneer die preprimêre skool kind se denke 

volgens die pre- operasionele stadium. Alhoewel hul denke nog nie op logika 

gebaseer is nie, is dit wel ’n baie goeie basis vir die ontwikkeling van latere logiese 

denke (Anselmo & Franz 1995:474). 

In paragraaf 2.4.3. noem Fromboluti & Rinck (1999:1-6) die denkstrukture wat 

benodig word vir die wiskundige ontwikkeling van die Gr R leerder. Hierdie 

denkstrukture moet daagliks deur middel van spel aan die kind verskaf moet word 

en is ’n belangrike denkmedium vir die kind.  

Die denkstrukture is soos volg: 

Probleemoplossing en logiese denke 

Klassifikasie 

Kommunikasie 

Versameling en vorms 

Redenering 

Oorsaak & Gevolg  

Passings  

Verhoudings  

Skatting/Voorspellings  

Tel / Hoeveelheid 

Geometrie en begrip van posisie in die ruimte 
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Meting 

Statistieke en moontlikhede 

Breuke 

Patrone en verbande 

In paragraaf 2.4.2 beklemtoon die Amerikaanse Raad vir wiskunde onderwysers 

(NCTM) die feit dat indien die jong kind gedurende die eerste ses jaar ’n uitdagend 

hoë kwaliteit wiskunde ontvang, ’n lewensnoodsaaklike fondament vir wiskunde 

gelê word. Volgens die respondente se antwoorde word daar selde in vyf en nooit in 

ses klasse numeriese aktiwiteite of speletjies gespeel nie. My persoonlike 

gevolgtrekking is dat die onderwyseresse hul leerders ’n onreg aandoen en ’n 

demper plaas op hul wiskundige ontwikkeling.  

 

Die volgende hoeveelheid Gr R onderwyseresse bied selde fisiese aktiwiteite vir die 

leerders aan: agt-krieket, tien-tennis, sewe-swaaibal, tien-sakresies, ses-vrot- eier, 

agt-koljander en vier-houtwerk. 

Paragraaf 2.4.7 beklemtoon die belangrikheid van bewegingsaktiwiteite in die 

ontwikkeling van die kleinkind. 

Volgens Gordon & Browne (2004:436) ontwikkel die basiese motoriese vaardighede 

gedurende die kleinkind jare en vorm die fondasie vir beweging en motoriese 

vaardigheid .Beweging speel ’n baie belangrike rol in die kind se vermoë om te leer 

en daardeur leer die kind van sy liggaam en die ruimte wat hy gebruik. 

 

Indien ’n kind se beweging en fisiese ontwikkeling gerem is, sal dit die kind se 

ontwikkeling in totaliteit beinvloed, dit sluit in; aktiewe-, sosiale-, emosionele-, 

intellektuele- en kreatiewe ontwikkeling (Brewer 2007:483). 

 

Vryspel vind altyd in sestien klasse plaas en sensopatiese spel vind gereeld in tien 

 klasse plaas. 

 Paragraaf 2.4.1.7 beklemtoon die voordele wat sensopatiese spel vir die kleinkind    

 inhou: 

 Die kind se selfbeeld en selfvertroue ontwikkel positief. 
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 Emosionele ontlading vind plaas deurdat stres verlig word en sosiale interaksie tus-  

 sen kinders word bevorder. Orr (2005:67 in Faber et al. 2005:67). 

 Volgens Vygotsky se sosio-kulturele teorie in paragraaf 3.2.3 word kinders se   

 geestelike-, taal- en sosiale ontwikkeling ondersteun en bevorder deur sosiale  

 interaksie in sy omgewing met ander persone. 

 

 Kreatiewe aktiwiteite vind altyd in veertien van die twintig klasse plaas. 

 Volgens paragraaf 2.4.5 hou kreatiewe aktiwiteite oneindig baie voordele in vir die  

 kleinkind se totale ontwikkeling.    

 Kleispel word altyd in sestien, inkleuraktiwiteite in veertien, musiek in sestien, 

 buitespel in vyftien, waterspel in tien, stories in vyftien en konstruksiespel in veertien 

 van die twintig Gr R klasse aangebied. 

 
VRAAG SES: Beskrywende statistieke van die aktiwiteite in die verskillende 
Gr R klasse saamgestel uit die 20 respondente se antwoorde. 
 

Word die volgende aktiwiteite 

aangebied? 

N JA NEE 

Word daar te veel formele 

werksvelle aangebied? 

20 12 8 

Word klanke aangeleer? 20 15 5 

Word skrif aangeleer? 20 12 8 

Doen die leerders voorbereidende 

mondelinge? 

20 6 14 

Is daar geleentheid vir 

opvoedkundige speletjies? 

20 20 0 

Speel die leerders die speletjies 

sonder hulp? 

20 10 10 

Is daar tyd om individueel met 

leerders te werk? 

20 15 5 

Neem die leerders rekenaar klasse 20 4 16 
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by die skool? 

Kry die leerders tuiswerk? 20 7 13 

 
N=20 
Tabel  4. Respondente se aanduiding van aktiwiteite by die skool 
 

Twaalf van die twintig respondente het aangedui dat daar te veel formele werksvelle 

aangebied word. In vyftien Gr R klasse word klanke aangeleer en in agt word skrif 

aangeleer. 

In paragraaf 2.4.2 beklemtoon Hendrick & Weissman (2010:56, 57) die feit dat 

alvorens enige formele leer kan plaasvind die kleinkind se senso-motoriese 

vaardighede ten volle ontwikkel moet wees. Die senso-motoriese vaardighede wat 

die kind se leer en gedrag op skool kan beinvloed is soos volg. 

• Oog-handkoördinasie 

• Liggaamsbewsustheid 

• Ruimtelike oriëntasie 

• Lateraliteit 

• Visuele persepsie  

• Fyn Motoriese koördinasie 

• Groot Motoriese koördinasie 

• Oog-hand-voetkoördinasie 

• Dominansie 

• Middellynkruising 

• Visueel motoriese beheer. 

• Tyd/Ruimtelike 

• Balans 

Daar behoort elke dag aan hierdie senso-motoriese vaardighede van die kind 

aandag gegee te word, dit moet gevestig word, want dit is die onderbou van alle 

leer wat plaasvind (De Witt 2010: DVD G). 
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Veertien van die twintig respondente het aangedui dat daar geen voorbereidende 

mondelinge in die klasse plaasvind nie. 

In al twintig respondente se klasse word daar gereeld opvoedkundige speletjies 

gespeel waarvan tien aangedui het dat die leerders dit saam met die 

onderwyseresse speel.  

Vyftien van die onderwyseresse beweer dat daar genoeg tyd is om individueel met 

leerders te werk. By vier van die twintig skole word daar rekenaarklasse vir die Gr R 

leerders aangebied 

Sewe van die respondente noem dat die leerders by hul skole wel tuiswerk kry. 

 
VRAAG SEWE: Beskryf kortliks wat u as die hooftaak van die Gr R 
onderwyseres beskou. 

 
 
N=20       Figuur 4. Die hooftaak van die onderwyseresse 
 

Die onderwyseresse het veral skoolgereedheid sowel as die holistiese ontwikkeling 

van die Gr R kind as die belangrikste taak beskou. Volgens De Witt (2010: 213) 

behoort alle preprimêre onderwyseresse die kleuter se ontwikkelings aspekte as 

onafskeidbaar van mekaar te beskou. 
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Die ontwikkeling van die kind deur middel van spel en die begeleiding van die kind 

na volwassenheid is ook deur twee respondente as belangrik geag. De Witt (2010: 

219) beaam die belangrike rol wat die onderwyseres speel in die begeleiding na die 

kind se volwassenheid. 

 

VRAAG AGT: Beskik u oor enige kennis van kinderspel? 

 
 
N=20    Figuur 5: Kennis van verskillende tipes spel 
 
Twaalf van die twintig respondente het aangedui dat hul oor kennis van kinderspel 

beskik, twee respondente het geantwoord dat hulle oor geen kennis beskik nie. Ses 

onderwyseresse het aangedui dat hulle onseker is oor kennis aangaande spel. By 

vraag 15 dui al twintig respondente aan dat hulle verdere inligting rakende 

kinderspel sal wil bekom. 

 

VRAAG 9: Watter tipes spel is aan u bekend? 

Kognitiewe spel 8 

Fantasiespel 20 

Kreatiewespel 9 
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Waterspel 8 

Sensopatiese spel 7 

Opvoedkundige spel 10 

Vryspel 13 

Bewegingspel 12 

Alleenspel 13 

Paralelle spel 13 

Groepspel  14 

Assosiatiewe spel 5 

Koöperatiewe spel 7 

Toeskouerspel 5 

       
       N=20       
       Tabel 5. Die verskillende tipes spel bekend aan die respondente 

 

 
 
N=20     Figuur 6. Verskillende tipes spel bekend aan die respondente 
 

Hierdie vraag was ’n oop tipe vraag en die respondente kon enige inligting in die 

oop spasie invul (De Vos & Strydom 2005:174). Bogenoemde inligting is deur die 
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respondente ingevul. Die mees bekendste spel onder die respondente is 

fantasiespel (20).14 Respondente het groepspel geïdentifiseer.  Vryspel, paralelle- 

en alleenspel is aan 13 van die respondente bekend.12 van die repondente het 

bewegingspel geïdentifiseer as ’n bekende soort spel. Die volgende tipes spel is 

minder bekend aan die respondente en is onderskeidelik deur die respondente 

genoem; waterspel(8), sensopatiesespel(7), opvoedkundigespel(10), koöpera-

tiewespel(7) en toeskouer- en assosiatiewespel is deur die minste respondente 

naamlik; vyf genoem.  

 
VRAAG 10: Beskik u oor enige kennis rakende die waarde van kinderspel vir 
die ontwikkeling van die Gr R leerder? 
 

JA NEE ONSEKER 

20 0 0 

      

      N=20      
      Tabel 6.   Die aantal respondente wat oor kennis beskik van die waarde van     
      kinderspel vir die ontwikkeling van die Gr R leerder. 

 

Al twintig respondente beskik oor kennis rakende die waarde van kinderspel vir die 

ontwikkeling van die Gr R leerder. 

 

Is u van mening dat die Gr R onderwyseres kennis moet dra van tipes 
kinderspel asook die waarde van kinderspel vir die ontwikkeling van die Gr R 
leerder? 
 

JA NEE ONSEKER 

20 0 0 

       

      N=20    
      Tabel 7.  Kennis van tipes spel 
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Al twintig respondente het erken dat die Gr R onderwyseres kennis moet dra van 

die tipes kinderspel asook die waarde van kinderspel vir die ontwikkeling van die Gr 

R leerder. 
 

VRAAG 11: Is daar geleentheid in u Dagprogram vir waarneming tydens spel? 
 

JA NEE ONSEKER 

20 0 0 

      

      N=20   

      Tabel 8.  Waarneming tydens spel 
 

Al twintig respondente het aangedui dat daar tydens die dagprogram geleentheid is 

vir waarneming. 

 

VRAAG 12: Indien u antwoord by vraag 11 nee is, wat is volgens u die rede? 
Al die respondent het ja geantwoord. 

 

VRAAG 13: Vind daar volgens u voldoende kinderspel in u klaskamer plaas? 
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N=20    Figuur 7. Geleentheid vir kinderspel 
 

Volgens al twintig onderwyseresse vind daar voldoende kinderspel in hul Gr R 

klasse plaas. 
 
VRAAG 14: Al die respondente het Ja geantwoord op vraag 13 
 
VRAAG 15: Is daar ’n behoefte by u om meer inligting rakende kinderspel te 
bekom? 
 

JA / 

NEE 

AANTAL 

ONDERWYSERESSE 

Ja 20 

Nee 0 
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      N=20   
      Tabel 9 Inligting benodig oor kinderspel 

 

Volgens die vraelys wil al twintig respondente meer inligting rakende kinderspel 

bekom. 

 

VRAAG 16: Hoe sal u meer toegerus wil word met inligting oor kinderspel? 
Hierdie vraag is ook ’n keuse vraag, die respondent kon dus inligting van hul keuse 

invul. 

Vyf respondente het aangedui dat hul meer kennis rakende kinderspel deur middel 

van ’n handleiding sou wou ontvang. Dertien respondente sal graag inligtingsessies 

wat ’n kort opsomming van kinderspel illustreer wil bywoon om sodoende meer 

inligting oor kinderspel te bekom. Twee Gr R onderwyseresse het aangedui dat sy 

graag praktiese sessies waar ’n groep Gr R leerders waargeneem word, met 

besprekings daarna sal wil bywoon om meer inligting rakende kinderspel te bekom. 

Ander metodes en weeklikse besprekings is deur geen respondente benoem nie. 

 
VRAAG 17: Word daar volgens u mening voldoende ondersteuning gebied 
aan die Gr R onderwyseres rakende kinderspel en opvoedkundige apparaat? 
 

Ja / Nee Aantal 
onderwyseresse 

Ja 9 

Nee 11 

 

N=20    Tabel 10  Ondersteuning en opvoedkundige apparaat 
Nege onderwyseresse het aangedui dat hul voldoende ondersteuning ontvang van 

die skool en onderwys departement rakende kinderspel en opvoedkundige 

apparaat, teenoor die elf wat beweer hul ontvang nie voldoende ondersteuning nie. 
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VRAAG 18: Indien u antwoord by vraag 17 nee is, wat sou volgens u die rede 
hiervoor wees? 

 

 
N=20   
Figuur 8. Die redes vir onvoldoende ondersteuning aan Gr R klasse. 
 

Agt van die respondente het aangedui dat finansiële tekortkominge die rede is vir 

onvoldoende ondersteuning aan die Gr R klasse. 

Agt respondente in primêre skole het aangedui dat hul skoolhoofde en bestuur geen 

of min belangstelling in hul Gr R klasse toon en is dus as die rede aangevoer vir 

onvoldoende ondersteuning. 

Ander redes soos min ruimte en hulpbronne is deur twee respondente genoem. 

Twee onderwyseresse het te min werkswinkels as die rede aangedui. 

 

 
OPMERKINGS DEUR RESPONDENTE 

By hierdie oopvraag kon die respondente enige inligting invul, die volgende 

opmerkings is aangedui: 
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Dit is baie insiggewend om die tipes spel waaraan aandag behoort gegee word, te 

kon sien op die vraelys. Dit is moeilik om in ’n primêre skool omgewing 

fantasiehoekies uit te sit. Ander onderwysers het nie kennis of insig wat benodig 

word in die Gr R klas nie. Daar is weinig of geen insig in die Gr R leerplan nie. Een 

respondent het die volgende opmerking gemaak:  

“Ek is baie bly dat hierdie studie gedoen word, van my Gr R kollegas doen 

heeldag formele werksvelle met hul leerders, daar is geen tyd vir kreatiwiteit nie, 

die leerders speel nie.” 

Daar is ’n behoefte aan variasie vir fantasie en apparaat wat gemaak kan word. 

Derhalwens is spel absoluut noodsaaklik vir Gr R. 

 

SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die versamelde data empiries ontleed in die volgende hoofstuk 

word daar gevolgtrekkings, aanbevelings en ’n algemene samevatting van die 

navorsing gedoen.  
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HOOFSTUK 6 
 

GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN ‘N ALGEMENE SAMEVATTING VAN 

DIE NAVORSING 

 

6. INLEIDING 
Die studie: Die implementering van spel in die dagprogram van die Gr R klas in die 

preprimêre skool teenoor die spel van die Gr R klas by die primêre skool, het 

ontstaan na aanleiding van ’n gesprek met ’n Gr R onderwyseres wat by ’n Primêre 

skool werksaam is, asook die kurrikulum wat al hoe meer verwag van die Gr 1 kind. 

Die belangrikheid en die plek van kinderspel in die primêre- sowel as die preprimêre 

skool asook die kennis van kinderspel is tydens die navorsing ondersoek. 

Hierdie twee afdelings is deeglik ondersoek aan die hand van toepaslike literatuur, 

daarna is die nodige kundiges geraadpleeg om die uitvoerbaarheid van die studie te 

bepaal. Om deurgaans te verseker dat geen respondent benadeel word nie, het die 

etiese gedragskode deurgaans gegeld. 

 

Die aard en omvang van kinderspel is aan die hand van literatuur bestudeer.  Die 

verskillende kategorieë van spel, die verskillende stadiums van spel, soorte spel in 

die dagprogram, die waarde van kinderspel en die bevordering van spel sowel as 

die verskillende aktiwiteite in die dagprogram is in diepte bespreek. 

 

Die literatuurstudie het getoon dat kinderspel ’n belangrike rol speel in die kleuter se 

liggaamlike-, kognitiewe-, emosionele-, sosiale en persoonlikheidsontwikkeling. Die 

kleuter se ontwikkeling is dus onlosmaaklik van sy spel. Die verskillende tipes spel 

wat in die dagprogram geïmplementeer is, fokus op praktiese aktiwiteite wat in die 

dag tot dagprogram aangebied kan word.  

 

Die teoretiese raamwerk is die struktuur wat die teorie kan staaf of ondersteun in 

navorsing en verwys na die teorieë waarop die studie gefundeer is. Tydens die 
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konseptuele analise het die navorser vertroud geraak met die basiese gereedskap 

vir denke en begrip naamlik, taal, terme, idees en konsepte.  

 

Die empiriese navorsing het getoon of die Gr R onderwyseresse kennis dra van 

kinderspel en tot welke mate kinderspel in die Gr R klasse plaasvind sowel as die 

wyse hoe die onderwyseresse kennis sal wil bekom rakende kinderspel. In Hoofstuk 

vyf word al die inligting vanuit die vorige vier hoofstukke saamgevat en ontleed deur 

gepaste gevolgtrekkings, aanbevelings en ’n samevatting te gee. 

 

6.1 Gevolgtrekkings en samevattings 
Die gevolgtrekkings en samevatting is baie belangrike inligting wat uit die navorsing 

afgelei is. Die feit dat onderwyseresse wat oor speelkennis beskik, dit nie 

noodwendig toepas nie. Die gevolgtrekkings en samevattings met betrekking tot 

hierdie studie word vervolgens bespreek. 

 
6.1.1. Gevolgtrekkings en samevattings vanuit die literatuur 
Die twee afdelings kinderspel en die implementering daarvan in die Gr R 

dagprogram by preprimêre en primêre skole is in die studie bestudeer. Daar is veral 

verwys na die verskillende stadiums van kinderspel. Die beskouing van spel het 

aangedui dat die kleuter verskillende fases gedurende sy ontwikkeling beleef.  

 

Die ontwikkeling van die kleuter se spel en die praktiese implikasies daarvan vir die 

Gr R onderwyseres is bestudeer, daar is tot die gevolgtrekking gekom dat  dit 

essensieël is vir die Gr R onderwyseres om kennis van die ontwikkelingsvlakke van 

die Graad R kind te hê om sodoende spel suksesvol in die dagprogram te kan 

implementeer. 

Kinderspel is bestudeer en verskeie funksies van spel in die kind se totale 

ontwikkeling is geïdentifiseer naamlik; sosio-affektiewe spel, senso-stimulerende 

spel, ondersoekende spel, vaardigheidsontwikkelende spel, dramatiese- en 

rollespel en kompeterende- en rituele spel.  
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Deurdat die onderwyseres oor kennis beskik van bogenoemde tipes spel, sowel as 

die ontwikkelingskenmerke van die vyfjarige kind, word sy instaat gestel om spel tot 

so ’n mate te implementeer dat daar fisiese-, kognitiewe-, emosionele- en sosiale 

ontwikkeling plaasvind by die Gr R kind.  

 

Die implementering van spel in die dagprogram van die preprimêre skool is in 

diepte uiteengesit en daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die Gr R 

onderwyseres wat oor speelkennis beskik, dit daagliks suksesvol kan toepas.  

 

Alhoewel Gr R onderwys ook onderworpe is aan sekere opvoedkundige beginsels, 

is daar tog gevind dat die onderrig in preprimêre skole ’n meer informele benadering 

aanneem, terwyl die onderrig in primêre skole baie meer formeel en skriftelik 

georiënteerd is. Hierdie bevindings is moontlik gemaak deur die dagprogram 

deeglik van nader te beskou. 

 
6.1.2. Gevolgtrekkings en samevattings vanuit die motiverings vir die 
navorsing 
Die navorsing is gemotiveer deur beide; die implementering van spel in die Graad R 

dagprogram by preprimêre sowel as dieselfde implementering by primêre skole. Die 

motivering vanuit die preprimêre skool is gegrond op die beginsel van meer 

informele speel-leer situasies. Hierteenoor is die motivering vanuit die primêre skool 

gegrond op die beginsel van ’n baie meer formele onderrigstyl en minder speel 

geleenthede. 

Die navorser se persoonlike motivering is dat as gevolg van opvoedkundige druk 

van die Graad een kurrikulum, is daar ’n behoefde om vas te stel tot welke mate 

daar nog tyd is vir speel in die Gr R dagprogram.  

Motivering vanuit die Gr R onderwys is dat onderwyseresse kan daarby baat vind 

om oor meer speelkennis en die implementering daarvan in die dagprogram te 

beskik. 
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6.1.3 Samevatting en gevolgtrekkings vanuit die navorsingsontwerp 
Die navorsingsbeplanning voortspruitend vanuit die literatuur en motivering sluit 

verder in die probleemformulering, navorsingsdoelwitte, die navorsingsvraag en ’n 

spesifieke navorsingswerkswyse.  

 

Die aanvanklike probleemformulering is of Gr R onderwyseresse by primêre- en 

preprimêre skole genoeg speelaktiwiteite in die dagprogram implementeer? Hierdie 

probleem is ondersoek deurdat daar sekere doelwitte vooropgestel is. Die eerste 

doelwit is om die terme voortspruitend uit die probleemformulering deur middel van 

literatuurstudie te verklaar. Die tweede doelwit is om die voorafopgestelde vraelyste 

te gebruik om sodoende kwantitatiewe afleidings te maak. Die derde en finale 

doelwit is om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak vanuit al die versamelde 

inligting. Al drie die doelwitte is bereik. 

 

Verder is daar gebruik gemaak van ’n navorsingsvraag: tot welke mate beskik die 

Gr R onderwyseres oor kinderspel en speelvaardighede en ook tot watter mate 

ervaar die Gr R onderwyseres ’n behoefte daaraan om meer kennis rakende die 

implementering van spel in die dagprogram te bekom? Die derde vraag, is of daar 

genoegsame spel in die Gr R klasse plaasvind?  

 

Die navorser het die navorsingsvraag toegepas deur gebruik te maak van 

gestruktureerde vraelyste, kwantitatiewe navorsingsmetodes is dus gebruik. 

Toegepaste navorsing wat ondersoekend van aard is, is gebruik in die studie. 

Ondersoekende navorsing het bygedra dat die navorser insig verkry het tot die 

onderwyseresse se kennis van spel en tot welke mate spel wel plaasvind in die 

Graad R klasse. Die gevolgtrekking is gemaak dat ondersoekende navorsing 

suksesvol benut is in hierdie studie.   

 

Die navorsingswerkswyse is volledig geïmplementeer soos wat dit in hoofstuk een 

voorgestel is. Die vraelyste is baie noukeurig opgestel met die inagneming van die 
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literatuur, konsultasies met kundiges en persoonlike ervaring. Daarna is die 

loodstudie gedoen om tekortkominge in die vraelyste uittewys. Die gevolgtrekking 

wat hieruit gemaak is, is dat die loodstudie baie waardevol is in terme van die vrae 

wat onduidelik gestel is. 

 

Respondende is deur middel van ’n nie-waarskynlikheids beskikbaarheidssteek- 

proef geselekteer. Volgens die nie-waarskynlikheidssteekproef kan die navorser 

enige persone wat aan die kriteria voldoen, by die studie betrek. Daar is in totaal 

twintig van die dertig vraelyste terug ontang. Al twintig van hierdie vraelyste is 

volledig voltooi en kon dus gebruik word in die studie. Die gevolgtrekking is dat die 

navorser meer as die kwota vraelyste behoort te versprei. 

 
6.1.4 Samevatting en gevolgtrekkings vanuit die navorsingsresultate 
In die navorsingsproses is inligting vanuit die vraelyste baie noukeurig ontleed. Die 

resultate is kwantitatief ontleed en weergegee. Daar is gevolgtrekkings wat gemaak 

kan word vanuit die navorsingsresultate. Die Gr R onderwyseresse by preprimêre-

en primêre skole is die wat aan die studie deelgeneem het en na wie nou spesifiek 

verwys gaan word. 

 

Die Gr R onderwyseresse is is gevra om hul kwalifikasies aan te dui. Hierdie vraag 

is in verband gebring met die kennis van kinderspel. Daar is gevind dat die 

onderwyseresse wat ’n HOD preprimêre en Bprim Ed kwalifikasie het, oor meer 

speelkennis beskik as die ander respondente wat die vraelyste voltooi het. 

 

In die volgende vraag moes die onderwyseresse die tydperk wat hulle in Gr R 

onderwys werksaam is, aandui. Hierdie vraag is ook weereens met die vraag oor 

speelkennis in verband gebring om vas te stel of die onderwyseresse se jare diens 

’n faktor is rakende hul kennis oor spel. Die gevolgtrekking is dat die onderwyse-

resse wat die langste in Gr R onderwys is, oor die meeste speelkennis beskik. 
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Hierna is in die navorsing vasgestel hoeveel leerders in die verskeie Gr R klasse is. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom, dat die klasse in primêre skole baie meer 

leerders bevat as die klasse by preprimêre skole. Hierdie vraag is in verband 

gebring met hoe gereeld kinderspel in die dagprogram plaasvind. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat die Gr R onderwyseresse by primêre skole, selde of nooit 

fantasie hoekies vir die Gr R leerders skep nie.Die rede wat hiervoor aangevoer is, 

is gebrekkige vloerspasie. Hoe groter die getalle, hoe minder ekstra speelaktiwiteite 

kan in die klas plaasvind. 

 

Verder is daar in die navorsing gekyk na die verskillende aktiwiteite in die 

dagprogram. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die leerders by albei die 

instansies genoeg geleenthede het vir buitespel, maar fisiese georganiseerde 

aktiwiteite soos; krieket, tennis, swaaibal, sakresies, vroteier, koljander en houtwerk 

vind selde of nooit plaas nie. Te min tyd is as die rede aangevoer. 

 

Uit die beskrywende statistieke van die aktiwiteite wat in die Gr R klasse aangebied 

word, is die volgende gevolgtrekking gemaak; volgens die primêre skool 

respondente word daar te veel formele werksvelle in hul klasse aangebied, daar 

word ook klanke en skrif aangeleer en by van die skole kry die Gr R leerders 

opdragte wat tuis voltooi moet word. Die preprimêre skool respondente het 

aangedui dat daar genoegsame werksvelle aangebied word vir die leerders, daar 

word geen klanke of skrif aangeleer nie en ook geen opdragte word tuis voltooi nie. 

Daar is dus tot die gevolgtrekking gekom dat Gr R onderwys by primêre skole meer 

formeel is as Gr R by preprimêre skole. 

 

Verder het die meeste van die respondente die hooftaak van die Gr R 

onderwyseres as skoolgereedmaking en die holistiese ontwikkeling van die kind 

aangedui. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die Gr R onderwyseresse 

bewus is van die belangrike rol wat hulle in kinderspel speel om daardeur die 

skoolgereedheid van die Gr R leerder te verseker. 
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Al die respondente het beweer dat daar ’n behoefte by hulle is om toegerus te word 

met inligting rakende kinderspel. Die gevolgtrekking is dat daar wel ’n behoefte is 

om meer te wete te kom van kinderspel om sodoende die kind holisties te ontwikkel 

op ‘n minder formele wyse. 

 

Dit het uit die navorsing na vore gekom dat die Gr R onderwyseresse beter 

toegerus sou wou word deur middel van inligtingsessies en ’n voorgestelde 

handleiding. Die gevolgtrekking is dat al die Gr R onderwyseresse wel toegerus wil 

word en die voorkeur metode is inligtingsessies. 

 

Op die finale vraag in die vraelys of Gr R onderwys voldoende ondersteuning 

rakende kinderspel en opvoedkundige apparaat ontvang, het tagtig present van die 

respondente nee geantwoord. Finansiële redes, geen of weinig belangstelling van 

die skoolhoofde en bestuur in Gr R klasse en te min hulpbronne is as die redes 

hiervoor aangevoer. Die gevolgtrekking is dat Gr R onderwys nog steeds nie as die 

kind se belangrikste skooljaar geag word nie.  

 
6.2 Aanbevelings 
Die literatuurstudie, motivering vir die navorsing, navorsingsbeplanning en 

navorsingsresultate lei tot sekere aanbevelings is van belang vir die studie. 

 
6.2.1 Aanbevelings vanuit die literatuur 
Uit die literatuurstudie kan sekere aanbevelings gemaak word. Die bronne wat 

spesifiek fokus op die aard en omvang van kinderspel kan deur die Gr R 

onderwyseresse as primêre bronne bestudeer word.  

 

Die literatuurstudie het deurgans die belangrikheid van kinderspel in die kind se 

ontwikkeling beklemtoon. Hierdie bronne fokus op die wese van die kleuter en 

behoort in kombinasie met die bronne wat handel oor die ontwikkelingsvlakke van 

die Gr R kind, gelees te word. 
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Die bronne rakende die implimentering van kinderspel in die dagprogram behoort 

deur die Gr R onderwyseresse by graadvergaderings bespreek te word. 

Handleidingsbehoort uit hierdie bronne deur kundigessaamgestel te word, sodat die 

Gr R onderwyseres vernuwe bly met onderrigstandaarde. 

 
6.2.2 Aanbeveling vanuit die motiverings vir die navorsing 
Die aanbeveling vanuit spel in die dagprogram by preprimêre skole, is dat Gr R 

onderwyseresse nog meer informele speel-leer situasies vir die leerders kan skep 

om sodoende die kind holisties te ontwikkel. 

 

Die aanbeveling vanuit spel in die dagprogram by primêre skole, is dat dat daar 

minder tyd spandeer moet word aan formele skriftelike werksaktiwiteite. Die 

leerders behoort op ’n meer informele manier van speel-leer skoolgereed te word.  

Baie meer vryspel-, fantasiespel en fisies georganiseerde aktiwiteite soos bal-

speletjies moet met die leerders gespeel word.  

Gr R klasse moet minder leerders bevat, sodat die leerders meer individuele 

aandag kan geniet. Klaskamers behoort groot genoeg wees en so ingerig te word, 

dat daar genoegsame vloerspasie is om aan al die vereistes te voldoen wat die Gr 

R kurrikulum vereis. Fantasiespel is een van die belangrikste komponente in die 

kind se holistiese ontwikkeling en daar behoort deurentyd aandag aan ’n 

verskeidenheid fantasie aktiwiteite gewy te word.  

 

Tydens ’n vergadering behoort Gr een en Gr R onderwyseresse hul opvoedkundige 

pligte rakende hul Graad kurrikulum duidelik in oënskou te neem. Weereens kan die 

Gr R onderwyseres gaan navorsing doen en haar vergewis van die belangrike 

ontwikkelingsaspekte van die vyf / sesjarige kind. 

Die aanbeveling rakende die implementering van die speelkennis in die dagprogram 

kan tydens werksessies bespreek word, sodoende sal onderwyseresse se kennis 

verbreed. 
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6.2.3 Aanbevelings vanuit die navorsingsontwerp 
Die aanbevelings vanuit die navorsing is veral relevant vir die navorser en die 

navorsingsproses. Noukeurige navorsingsbeplanning vergemaklik die navorsing-

sproses. Die navorser behoort die navorsingsproses baie deeglik te beplan en 

intense literatuurstudie te doen voordat enige afleidings gemaak kan word rakende 

die geformuleerde navorsingsprobleem. 

 

Die navorsingsprobleem moet bestudeerbaar en relevant wees vir die studie. Die 

opgestelde doelwitte moet realisties wees en behoort die probleem op te los.  

Die navorser vra nou ook ’n navorsingsvraag wat relevant en realisties is tot die 

probleemformulering. Om suksesvolle navorsingsbeplanning te verseker behoort 

die navorser die korrekte navorsingswyse vir die navorsing voor te stel. Die 

navorser moet kennis dra van die mees geskikte werkswyse vir die spesifieke 

navorsing.  

 
6.2.4. Aanbevelings vanuit die navorsingsresultate 
Die aanbevelings vanuit die navorsingsresultate is ’n belangrike faktor wat bydra tot 

die sukses van die studie. Hierdie aanbevelings sal nou bestudeer word. 

Die preprimêre onderwyseresse behoort tydens hul opleiding genoegsame inligting 

te onvang rakende speelkennis en die implementering daarvan in die Gr R 

dagprogram. 

 

Die Gr R onderwyseres se taaglikse taak is om by te dra tot die kind se ontwikkeling 

in totaliteit. In die literatuurstudie het dit duidelik na vore gekom, dat speel die kind 

se werk is en dat die kind deur middel van sy spel uiting gee aan sy emosies. Die 

aanbeveling wat gemaak word is dat die onderwyseres kinderspel as belangrik 

moet ag en die waarde daarvan vir die kind se ontwikkeling as fundamenteel moet 

beskou. 
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Gr R onderwyseresse by primêre skole het aangedui dat die leerlingtal in sommige 

klasse meer as sewe-en-dertig is. Om die Gr R dagprogram suksesvol te kan 

implementeer is die aanbeveling dat die leerlingtal nie vier-en-twintig behoort te 

oorskry nie. In klaskamers waar daar te veel leerders is, kan daar nie genoegsame 

speelaktiwiteite soos byvoorbeeld fantasie hoekies uitgeplaas word nie.   

 

Die laaste aanbeveling is in terme van die formele skriftelike werk en tuiswerk van 

Gr R leerders by primêre skole. Geen Gr R leerder behoort formele skriftelike werk 

en tuiswerk te kry nie. Die departementshoofde behoort hier duidelike riglyne neer 

te lê waarvolgens standaarde bepaal word en die onderwyseresse moet hulself 

vergewis van hierdie beleid. 

 

6.3. Beantwoording van die navorsingsvraag 
Die gevolgtrekkings sowel as die aanbevelings lei hierdie navorsing sodat ’n 

noodsaaklike afleiding gemaak moet word. 

• Tot welke mate beskik die Gr R onderwyseres oor kinderspel en speelvaardighede. 

• Tot watter mate ervaar die Gr R onderwyseres ’n behoefte daaraan om meer kennis 

rakende die implementering van spel in die dagprogram te bekom? 

• Vind daar genoegsame spel in die Gr R klasse plaas? 

Die navorsingsvraag is as volg beantwoord. Alhoewel dit in die studie na vore 

gekom, dat die onderwyseresse wat preprimêr en BEd gekwalifiseer is, oor die 

meeste speelkennis beskik het, het die meeste Gr R onderwyseresse aangedui dat 

hul wel ’n behoefte het om meer kennis rakende kinderspel en die implementering 

daarvan in die dagprogram te bekom. 

 

Die derde deel van die navorsingsvraag is ook beantwoord. Die onderwyseresse 

het in hul vraelyste aangedui dat daar in die Gr R klasse by primêre skole te veel 

formele onderrig plaasvind. Dit het ook aan die lig gekom dat sekere soorte spel 

selde of nooit by die instansies plaasvind nie, die laaste vraag of daar genoegsame 

spel in die Gr R klasse plaasvind is dus “nee” by primêre skole en “ja” by preprimêre 
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skole vind daar definitief genoegsame spel plaas. Die navorsingsvraag is dus in 

geheel beantwoord en die studie is suksesvol voltooi. 

 

6.4. Die formulering van ’n aantal hipoteses 
Die studie het aanleiding gegee tot die formulering van sekere hipoteses. ’n 

Hipotese is ’n stelling wat ’n vermeende verband tussen twee of meer veranderlikes 

spesifiseer. Dit kan ook gesien word as ’n probleem wat ’n voorlopige verklaring of 

stelling is oor wat die navorser meen die resultaat van ’n ondersoek gaan wees. 

(Garbers 1996:297). 

Die hipoteses is as volg; 

• Kinderspel kan meer doeltreffend wees indien Gr R onderwyseresse meer kennis 

besit rakende kinderspel. 

• Indien leerdergetalle in klasse laer is, sal kinderspel meer doeltreffend plaasvind. 

• Indien daar minder formele onderrig in Gr R klasse by primêre skole plaasvind, sal 

die implementering van spel in die dagprogram meer doeltreffend plaasvind. 

• Al die Gr R onderwyseresse het in die vraelyste aangedui dat hul meer inligting 

rakende kinderspel en die implementering daarvan in die Gr R dagprogram sal wil 

bekom. Indien handleidings saamgestel word, kan Gr R onderwyseresse moontlik 

toegerus word om met die nodige kennis om hierdie onsekerheid te verminder. 

 

6.5. Algemene samevatting 
Daar is in hierdie studie DIE IMPLEMENTERING VAN SPEL IN DIE GR R KLAS 
IN DIE PREPRIMêRE- EN PRIMêRE SKOOL sekere doelwitte vooraf opgestel. Die 

hoofdoel is om vas te stel tot welke mate kinderspel in die verskillende Gr R klasse 

plaasvind, verder wil die studie ook vasstel tot watter mate onderwyseresse oor 

speelkennis beskik. 

 

Die literatuurstudie is as die grondslag van hierdie studie beskou om die 

hoofdoelstelling te bereik. Die literatuur het verder bygedra tot die voorkennis 

rakende die verskillende teorieë, metodes en modelle waaruit kinderspel ontwikkel 

het, sowel as die ontwikkelingsvlakke van die Gr R leerder se ontwikkeling en spel. 
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Die doelstelling is bereik deurdat toepaslike literatuur gevind is om die bewerings en 

feite te staaf. 

 

Daar is van vraelyste gebruik gemaak om vas te stel tot welke mate 

onderwyseresse die verskillende tipes kinderspel in hul dagprogram implementeer 

sowel as die speelkennis waaroor hul beskik. Na aanleiding van die ontleding van 

die empiriese data het dit na vore gekom dat die Gr R onderwyseresse by 

preprimêre skole wel kinderspel implementeer in hul klasse, maar dat spel in 

primêre skole kan verbeter. Verder het is daar ook uit die vraelyste afgelei dat 

onderwyseresse tot ’n groot mate oor speelkennis beskik, maar nie altyd die 

geleentheid het om dit te implementeer nie. 

 

Die laaste doelwit is bereik deurdat daar gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak 

is wat kan dien as ’n vertrekpunt waarvolgens handleidings, inligtingssessies en 

praktiese sessies saamgestel kan word vir die bevordering van kinderspel in die Gr 

R klas. Die empiriese navorsing het getoon dat die meerderheid respondente graag 

meer inligting rakende kinderspel deur middel van inligtingsessies sou wou ontvang. 

 

Die doel en doelstellings van die navorsing is beantwoord. Die aanvanklike 

probleem of daar voldoende kinderspel in Gr R klasse by preprimêre- en primêre 

skole plaasvind en ook of die Gr R onderwyseresse oor voldoende speelkennis 

beskik. Hierdie vrae is suksesvol deur middel van die vraelyste beantwoord.  
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Aanhangsel A 
DEKBRIEF                                                          2011 

 

HEIL DIE LESER 

Hierdie vraelys is deel van navorsing wat deur Lorinda R. Raubenheimer met 

studentenommer  772 9979 onderneem word , vir die graad MED in Sielkundige 

Opvoedkunde aan UNISA. Die doel van hierdie vraelys is om vas te stel tot welke mate 

kinderspel nog in Graad R klasse by onderskeidelik primêre en pre-primêre skole 

plaasvind. Dit is van belang dat die Graad R onderwyseresse hierdie vraelys voltooi, 

sodat daar afleidings en aanbevelings vir die praktyk gemaak kan word. 

In die geval van hierdie studie is die navorser ten doel om tien Graad R klasse by 

primêre skole en vyf Graad R klasse by preprimêre skole in die Umhlathuze Metro as 

bundels te kies en dan drie onderwyseresse uit elke groep te selekeer met behulp van n 

nie-waarskynlikheids- steekproef. Die minimum vereiste vir die insluiting in die 

steekproef is ’n diploma of graad in Preprimêre Onderwys. 

Die anonimiteit van die respondent sal verseker word deur die verloop van die studie. 

Die inligting vanuit die studie sal konfidensieël hanteer word en sal slegs gepubliseer 

word vir akademiese doeleindes. Indien daar enige navrae aangaande die navorsing 

bestaan, kan die student by die onderstaande adres/ telefoonnommers gekontak word. 

POSADRES:                          Posbus 40432 

                                               Richardsbaai 

                                               3900   

KONTAKNOMMERS:            035 753 2338 (W) 

                                               083 6617 522 (S) 

 

U deelname in die studie word waardeur. 

Die Uwe 

 

 

Lorinda R. Raubenheimer 

Navorser   
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Aanhangsel B 
COVERING LETTER                                                2011 

 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

This questionnaire is part of the research done by Lorinda R. Raubenheimer student 

number 7729979 for the degree MED in Educational Psychology at UNISA. 

The aim of this research questionnaire is to determine to which distinct are children 

playing in Grade R Classes at Pre Primary- and Primary Schools. It is therefore of 

importance that Grade R educators complete this questionnaire in order to come to 

conclusion in this regard and make suggestions for practice. 

The researcher aims to choose fifteen Pre Primary Schools and fifteen Primary Schools 

in the Umhlathuze Metro and then to choose ten educators from every school by means 

of probability sampling. The minimum requirement for inclusion in the sampling is a 

diploma or degree in Pre Primary Education. 

The anonymity of the respondents will be ensured throughout the study. The information 

gathered through the study will be treated as confidential and will only be published for 

academic purposes. 

If there are any enquiries regarding the research or questionnaire, the student can be 

contacted at: 

POSTAL ADDRESS:       BOX 40432 

                                         RICHARDS BAY 

                                         3900 

 

CONTACT NUMBERS:    035 753 2338 (W) 

                                         083 6617 522 (S) 

 

Your participation in this study will be highly appreciated. 

Yours truly 

 

Lorinda R. Raubenheimer 

Researcher 
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Aanhangsel C 
 

TOESTEMMING VIR DEELNAME AAN NAVORSINGSPROSEDURE 

 

HEIL DIE LESER 

Hiermee gee ek, _________________________________________________  

                          (volle naam en van ) 

toestemming om aan die navorsingsproses deel te neem deur ’n vraelys te voltooi. 

Die Graad R onderwyseres moet voltyds betrokke wees by ’n Graad R klas in ’n     

primêre skool. 

 

Ek vergewis myself van die volgende aspekte: 

1. Die inligting vooruitspruitend van hierdie studie  sal as hoogs  vertroulik en met 

die nodige respek en verantwoordelikheid hanteer word; 

2. Geen persoonlike besonderhede sal in die studie vermeld word nie; 

3. Die inligting vanuit hierdie studies al veilig gestoor word vir ’n minimum tydperk 

van vyf jaar en 

4. Die inligting dra by tot die navorsingsproses en maak deel uit van n 

navorsingstudie wat deur die student onderneem word. 

 

 

 

________________                                                                            ________________ 

Handtekening                                                                                        Datum 

 

 

 

 

________________ 

Getuie 
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Aanhangsel D 
 

LETTER OF PERMISSION FOR THE PARTICIPATION IN THE RESEARCH 

PROCESS 

 

 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

 

I, ____________________________________________________________________ 

(Full name and surname) hereby give permission to participate in the research process 

by completing a questionnaire. 

 

I take note of the following aspects: 

 

1. All the information gathered through this study will be treated as highly 

confidential and with the necessary respect and responsibility; 

2. No personal information will be mentioned throughout the study; 

3. The information gathered through this study will be stored in a safe place for a 

minimum period of five years and 

4. The information contributes to the research process and is part of the research 

study done by the student.                                                                                

 

______________________                                                  ___________________ 
 

Signature                                                                                 Date 
 
 

_____________________ 

Witness 
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Aanhangsel E 
 

Vraelys 
 
DOEL VAN DIE VRAELYS: Die doel van hierdie navorsingsvraelys is om kwantitatiewe 

navorsing te dien vir die kursus MED. Die inligting vooruitspruitend van hierdie 

navorsing sal benut word om vas te stel of daar nog voldoende kinderspel in Graad R 

klasse by onderskeidelik Primêre- en Preprimêre Skole plaasvind. Die navorser dank u 

vir u bereidheid tot deelname aan die studie. 

RIGLYNE VIR DIE VOLTOOIING VAN DIE VRAELYS 

 

• Die vraelys bestaan uit 20 vrae, antwoord asseblief al die vrae. 

• Die voltooiing van die vraelys behoort nie meer as 30-40 minute van u tyd in 

beslag te neem nie. 

• U eerlike opinie is van uiterste belang vir hierdie studie. 

• Merk U respons as volg: √ 

• Sommige van die vrae vereis dat u ’n kort beskrywing of verduideliking moet gee. 

V 1 
 

 

Afdeling A - Identifiserende Besonderhede 
 
VRAAG 1 
 

 

Beskik u oor ‘n onderwyskwalifikasie? 

 

 

 

Dui aan met X 

 

 

 

Ja 

 

V 2 

 

 

 

 

 

Nee 

 

V 3 
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VRAAG 2 

 
Dui kwalifikasie aan 

 
 

 
 
 
 

 
Geen kwalifikasie  

 
 

 
 

 
V 4 

 
Level 1 SAQA 

 
 

 
V 5 

 
Level 4 SAQA 

 
 

 
V 6 

 
3/4 jaar Diploma in JP 

 
 

 
V 7 

 
3/4 jaar Diploma in Preprimêr 

 
 

 
V 8 

 
BprimEd ECD 4 jaar 

 
 

 
V 9 

 
HOD preprimêr 

 
 

 
V 10 

 
HOD JP/Grondslagfase 

 
 

 
V 11 

 
Other 

 
 

 
V 12 

 
VRAAG 3 

 

 
Hoe lank hou u skool in die fase? 

 
 

 
 
 
 

 
0 – 2 jaar 

 
 

 
 

 
V 13 

 
3 – 5 jaar 

 
 

 
V 14 
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6 - 8 jaar 

 
 

 
V 15 

 
9 - 11 jaar 

 
 

 
V 16 

 
12 – 14 jaar 

 
 

 
V 17 

 
15 – 17 jaar 

 
 

 
V 18 

 
Langer as 18 jaar 

 
 

 
V 19 

 
VRAAG 4 

 

 
Hoeveel leerders is tans in u klas? 

 
 

 
 
 
 

 
1-6 

 
 

 
 

 
V 20 

 
7- 12 

 
 

 
V 21 

 
13 – 18 

 
 

 
V 22 

 
19 – 24 

 
 

 
V 23 

 
25 – 30 

 
 

 
V 24 

 
31 – 36 

 
 

 
V 25 

 
37 en meer 

 
 

 
V 26 
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AFDELING B: KINDERSPEL IN DIE DAGPROGRAM 
 
Vierpunt skaal 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Nooit Selde Gereeld Altyd 

 

 
Vraag 5 
 

Vryspel 1 2 3 4  V27 

Sensopatiese spel 1 2 3 4  V28 

Fantasie spel in hoekies: 1 2 3 4  V29 

Pophoekie 1 2 3 4  V30 

Brandweerhoekie 1 2 3 4  V31 

Hospitaalhoekie 1 2 3 4  V32 

Polisiehoekie 1 2 3 4  V33 

Haarkapperhoekie 1 2 3 4  V34 

Kampeerhoekie 1 2 3 4  V35 

Gimnasiumhoekie 1 2 3 4  V36 

Weermaghoekie 1 2 3 4  V37 

Winkelhoekie 1 2 3 4  V38 

Restauranthoekie 1 2 3 4  V39 

Numeriese aktiwiteite 1 2 3 4  V40 

Kreatiewe aktiwiteite 1 2 3 4  V41 

Kleispel 1 2 3 4  V42 

Verf 1 2 3 4  V43 

Collage 1 2 3 4  V44 

Rygaktiwiteite 1 2 3 4  V45 

Stensilwerk 1 2 3 4  V46 



 
 
 

164 
 

Inkleurwerk 1 2 3 4  V47 

Musiek 1 2 3 4  V48 

Bewegingsaktiwiteite 1 2 3 4  V49 

Balspel 1 2 3 4  V50 

Balansering 1 2 3 4  V51 

Trampolien 1 2 3 4  V52 

Krieketkolf en balspel 1 2 3 4  V53 

Tennis 1 2 3 4  V54 

Vang en trap met boontjiesakkies           1 2 3 4  V55 

Vang balle aan  toutjies 1 2 3 4  V56 

Swaaibal 1 2 3 4  V57 

Speletjies:  Onderhandjieklap 1 2 3 4  V58 

Vroteier 1 2 3 4  V59 

Koljander 1 2 3 4  V60 

Sakresies 1 2 3 4  V61 

Eier en lepelresies 1 2 3 4  V62 

Hoepel draai 1 2 3 4  V63 

Spring op blokke (Hopscotch) 1 2 3 4  V64 

Huppel, gallop, een en twee beenspring. Agteruit 

hardloop en loop. 

1 2 3 4  V65 

Wolf, wolf hoe laat is dit.? 1 2 3 4  V66 

Buitespel: 1 2 3 4  V67 

Sandspel 1 2 3 4  V68 

Waterspel 1 2 3 4  V69 

Houtwerk 1 2 3 4  V70 

Wielspeelgoed 1 2 3 4  V71 

Stories: Lees uit storieboeke 1 2 3 4  V72 

Word daar ander hulpmiddels as prente gebruik ? 1 2 3 4  V73 

Luister na CD’S met prente 1 2 3 4  V74 

Kry leerders geleentheid vir rollespel / dramatiese 1 2 3 4  V75 
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spel? 

Word die leerders op uitstappies geneem? 1 2 3 4  V76 

Is daar geleentheid vir konstruksiespel?           1 2 3 4  V77 

 

 

Vraag 6 
 

 

Dink U daar word te veel tyd per dag spandeer aan formele 
werksvelle vir die leerders ? 

 
 
 
Ja 

 
V 78 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 79 

 

Word klanke aangeleer? 

 
 
 
Ja 

 
V 80 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 81 

 

Word skrif aangeleer? 

 
 
 
Ja 

 
V 82 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 83 

 
Doen die leerders voorbereide mondelinge? 

 
 
 
Ja 

 
V 84 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 85 

 
Is daar geleentheid vir opvoedkundige speletjies? 

 
 
 
Ja 

 
V 86 

 
 
 

 
 
 
Nee 

 
V 87 
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Speel die leerders die speletjies alleen sonder u hulp? 

 

 
 
 
Ja 

 
V 88 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 89 

 

Is daar tyd om individueel met leerders te werk? 

 
 
 
Ja 

 
V 90 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 91 

 

Neem die Graad R leerders rekenaarklasse by die skool? 

 
 
 
Ja 

 
V 92 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 93 

 

Kry die leerders opdragte wat tuis voltooi moet word? 

 
 
 
Ja 

 
V 94 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 95 

 
 

AFDELING C: DIE ROL VAN DIE GRAAD R ONDERWYSERES 
 

Vraag 7. 
Beskryf kortliks wat u as die hooftaak van die Graad R onderwyseres beskou. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 
 
 

167 
 

AFDELING D: DIE GRAAD R ONDERWYSERES EN SPEELKENNIS 
 
Driepunt skaal  

 
1 

 

2 

 

3 

            Ja Nee Onseker 

 

 
Vraag 8 

Beskik U oor enige kennis van die verskillende 
tipes kinderspel ? 

1 2 3  V96 

 

Vraag  9 

 

Indien u antwoord by vraag 8 ja was, spesifiseer die tipes wat aan u bekend is. 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Driepunt skaal 

 
1 

 

2 

 

3 

             Ja Nee Onseker 

 

 

Vraag 10 
 

Beskik u oor enige kennis rakende die waarde van 
kinderspel vir die ontwikkeling van die Graad R leerder? 

1 2 3  V97 

Is u van mening dat die Graad R onderwyseres kennis moet 1 2 3  V98 
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dra van tipes kinderspel asook die waarde van kinderspel vir 
die ontwikkeling van die Graad R leerder? 
 

  

 

 

Vraag 11 

 

Is daar geleentheid in u Dagprogram vir waarneming tydens spel? 
 

 

 

 

Ja 

 
V99 

 

 

 

 

 

Nee 

 

V 
100 

 

 
Vraag 12 

 

Indien u antwoord by vraag 11 nee is, wat is volgens u die rede? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Vraag 13 

 

 
Vind daar volgens u mening voldoende kinderspel in u klaskamer 
plaas? 

 
 
 
Ja 
V 101 

 

 

 

 

 

Nee 
 V102 
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Vraag 14 
 
Indien u antwoord Nee by vraag 13 was, wat sou u beskou as ’n 
rede hoekom daar nie voldoende spel in u Graad R klaskamer 
plaasvind nie? 
 

 
 

 
 
 
 

Daar word te veel klem geplaas op formele boekwerk  

 

 

 

 

V 103 

Aantal leerlinggetal in klas is te groot  

 

 

V 104 

Beperkte tyd  

 

 

V 105 

Ander verduideliking  

 

 

V 106 

 

Vraag 15 

 

Is daar n behoefte by u om meer inligting rakende kinderspel te 
bekom? 

 

 

 

 

Ja 

 

V 107 

 

 

 

 

 

Nee 

 

V 108 
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Vraag 16 

 

Indien u antwoord ja was op vraag 15, hoe sal u graag toegerus 
wil word met inligting rakende kinderspel? 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Handleiding  

 

 

 

V 109 
 

Inligtingsessies wat n kort opsomming van kinderspel illustreer.  

 

 

V 110 

Praktiese sessies waar n groep Gr R leerders waargeneem word, met 

besprekings daarna. 

 

 

 

V 112 

Ander metodes  

 

 

V 113 

Weeklikse besprekings  

 

 

V 114 

 

 

Vraag 17 

 
Word daar volgens u mening voldoende ondersteuning gebied aan 
die Graad R onderwyseres rakende kinderspel en opvoedkundige 
apparaat? 

 
 
 
 
Ja 

 
 
V 115 

 
 

 
 
 
Nee 

 
V 116 
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Vraag 18 

 

Indien u antwoord by vraag 17 nee is, wat sou volgens u die rede 
hiervoor wees? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiële redes  

 

 

 

 

V 117 

Geen belangstelling in Graad R klasse  

 

 

V 118 

Ander redes  

 

 

V 119 

 

 

Het u enige opmerkings rakende hierdie vraelys? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

DANKIE VIR U DEELNAME 
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Aanhangsel F                         Questionnaire 

       Aim of the Questionnaire: The aim of this questionnaire is to provide  

 quantitive information for the course MED. The information gathered  

 through this research questionnaire will be use to determine if Grade R children  

in Pre Primary Schools and Primary Schools are playing enough.  

  The researcher wish to thank you for participating in this study. 

  
       GUIDELINES FOR THE COMPLETION OF THE QUESTIONNAIRE 

               The questionnaire consists of 20 questions, please answer  

            all 20 questions. 

              The completion of the research questionnaire will take approximately  

           0-40 minutes of your time. 

              Your honest opinion is of the utmost importance for this study. 

        Mark your response as follows: X 

              Some of the questions need to be answered with a short description or  

           motivation or explanation. 

      
       SECTION A – IDENTIFYING INFORMATION 

    

 Q1 

                                                        

   

   

  Question 1 

      
       Do you have an education qualification? Indicate with a X 

    

 

Yes  

   

Q2 

  

 

No 

   

Q3 

       Question 2 

      
       Indicate your qualification 

      
       No qualification 

 

  

   

Q4 
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Level 1 SAQA 

 

  

   

Q5 

Level 4 SAQA 

 

  

   

Q6 

3/4 Year Diploma in JP 

 

  

   

Q7 

3/4 Year Diploma in Pre-Primary 

 

  

   

Q8 

BprimEd ECD 4 years 

 

  

   

Q9 

HOD Pre- Primary  

 

  

   

Q10 

HOD JP/Foundation phase 

 

  

   

Q11 

Other 

 

  

   

Q12 

       Question 3  

      
       Indicate the period that you have been involved in Pre-Primary education. 

       0-2     years 

 

  

   

Q13 

3-5     years 

 

  

   

Q14 

6-8     years 

 

  

   

Q15 

9-11   years 

 

  

   

Q16 

12-14 years 

 

  

   

Q17 

15-17 years 

 

  

   

Q18 

Longer than 18 years 

 

  

   

Q19 

       Question 4 

      
       How many children are in your class? 

      
       1-6  

 

  

   

Q20 

7-12 

 

  

   

Q21 

13-18 

 

  

   

Q22 

19-24 

 

  

   

Q23 

25-30 

 

  

   

Q24 

31-36 

 

  

   

Q25 

37 and more 

 

  

   

Q26 
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       SECTION B: PLAY IN THE DAILY PROGRAMME 

    Indicate on a four point scale how often does play occur during the Daily Programme in your 

class. 

        

 

 

Four point scale 

      1 2 

 

3 

  

4 

Never Often 

 

Very 

often     Always 

       
       Question 5 

      
       Free Play 1 2 3 4 

 

Q27 

Senso patic play 1 2 3 4 

 

Q28 

Fantacy play in corners: 1 2 3 4 

 

Q29 

Dolls corner 1 2 3 4 

 

Q30 

Fire station 1 2 3 4 

 

Q31 

Hospital corner 1 2 3 4 

 

Q32 

Police corner 1 2 3 4 

 

Q33 

Hair salon corner 1 2 3 4 

 

Q34 

Camp corner 1 2 3 4 

 

Q35 

Gymnasium corner 1 2 3 4 

 

Q36 

Army corner 1 2 3 4 

 

Q37 

Supermarket corner 1 2 3 4 

 

Q38 

Restaurant corner 1 2 3 4 

 

Q39 

Numeric corner 1 2 3 4 

 

Q40 
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Creative activities 1 2 3 4 

 

Q41 

Play with playdough 1 2 3 4 

 

Q42 

Paint  1 2 3 4 

 

Q43 

Collage 1 2 3 4 

 

Q44 

Threading 1 2 3 4 

 

Q45 

Stencil work 1 2 3 4 

 

Q46 

Colouring work 1 2 3 4 

 

Q47 

Music 1 2 3 4 

 

Q48 

Movement activities 1 2 3 4 

 

Q49 

Ball play 1 2 3 4 

 

Q50 

Balancing 1 2 3 4 

 

Q51 

Trampolene 1 2 3 4 

 

Q52 

Cricket or ballplay 1 2 3 4 

 

Q53 

Tennis 1 2 3 4 

 

Q54 

Step and catch with beanbag 1 2 3 4 

 

Q55 

Catch ball on string 1 2 3 4 

 

Q56 

Swingball 1 2 3 4 

 

Q57 

Games: Hand clap game 1 2 3 4 

 

Q58 

Rotten egg 1 2 3 4 

 

Q59 

Londen Bridge 1 2 3 4 

 

Q60 

Bag races 1 2 3 4 

 

Q61 

Egg on spoon race 1 2 3 4 

 

Q62 

Hoola hoop 1 2 3 4 

 

Q63 

Hopscotch 1 2 3 4 

 

Q64 

Gallop, one leg jump. Backward run and  1 2 3 4 

 

Q65 

walk.         

 

  

Wolf wolf what time is it? 1 2 3 4 

 

Q66 

Outside playtime: 1 2 3 4 

 

Q67 

Sandplay 1 2 3 4 

 

Q68 

Waterplay 1 2 3 4 

 

Q69 
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Woodwork 1 2 3 4 

 

Q70 

Wheel toys 1 2 3 4 

 

Q71 

Stories: Read out storybooks 1 2 3 4 

 

Q72 

Apparatus and other resources are 1 2 3 4 

 

Q73 

used instead of only books?         

 

  

Listen to CD and pictures? 1 2 3 4 

 

Q74 

Is there opportunity for role play? 1 2 3 4 

 

Q75 

Does Learners go on outings? 1 2 3 4 

 

Q76 

Is there opportunity for construction play? 1 2 3 4 

 

Q77 

       
       Question 6 

      
       Do you think to much time in the day is spent     Yes 

 

Q78 

doing formal worksheets with the learners?       No 

 

Q79 

Does learners learn sounds?       Yes 

 

Q80 

        No 

 

Q81 

Does learners learn handwriting?       Yes 

 

Q82 

        No 

 

Q83 

Do learners do prepared speeches?       Yes 

 

Q84 

        No 

 

Q85 

Is there time for educational games?       Yes 

 

Q86 

        No 

 

Q87 

Does the learners play those games without supervision?   Yes 

 

Q88 

        No 

 

Q89 

Is there time to work individualy with learners?     Yes 

 

Q90 

        No 

 

Q91 

Does Grade R learners take Computer classes at school? Yes 

 

Q92 

        No 

 

Q93 

Do learners get projects that need to be done at home?   Yes 

 

Q94 

        No 

 

Q95 
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       Question 7 

      
       Shortly describe what you think the main roles for the Grade R teacher is. 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________  

       
       
       SECTION D: THE GRADE R TEACHER AND KNOWLEDGE OF PLAY 

       Three point scale: 

   

1 2 3 

    

Yes No Not 

sure 

       Question 8 

      
       Do you have any knowledge of the different  

1 2 3   

Q96 

kinds of childrens play? 

  

  

       
       
        

 

If you answered yes by question 8 please specify the different kinds that are aware of. 

       ___________________________________________________________  

       ___________________________________________________________   

       ___________________________________________________________  
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       Question 10 

      
       Do you have any knowledge about the value 

1 2 3    childsplay hold in for the development for  

  Q97 a Grade R learner.       

   

Do you think that a Grade R teacher should 

      have knowledge of different kinds of  

     

 

childsplay and also the value it holds in for  

1 2 3   the development for the Grade R learner? 

  

Q98 

       
       Question 11 

      
       Is there time in your dailyprogram to do 

 

Yes 

   

Q99 

evaluation during playtime? 

 

No 

   

Q100 

       
       Question 12 

      
       If your answer by number 11 is know, please state the reason for saying no? 

       ___________________________________________________________  

       ___________________________________________________________  

       ___________________________________________________________  
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Question 13 

       According to your opinion is there enough    Yes     

 

Q101 

play taking place in your classroom?   No     

 

Q102 

    

     
       Question 14 

      If your answer in No in question 13, 

      Why would you say there is not enough    

     play in the Grade R classroom?   

     
       Too much attention is placed on formal work. 

 

  

   

Q103 

Too many learners in a classroom 

 

  

   

Q104 

Limited time 

 

  

   

Q105 

Other explanation 

 

  

   

Q106 

       Question 15 

      
       Is there a need to get more information   Yes 

   

Q107 

about childs play ?   No 

   

Q108 

       
       Question 16 

      
       If your answer was yes at question 15, in which way 

   

  

would you like to receive information about childsplay? 

   

  

       Through Textbooks   

    

Q109 

Information sessions which will illustrate a sum- 

    

Q110 

mary of childsplay   

    

  

Practical lessons in which grade R learners   

    

Q111 

are been observed, with conversation afterwards 
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Other methods   

    

Q112 

Weekly discussions   

    

Q113 

       
       Question 17 

      
       According to your knowledge is there enough           

support given to the Grade R teachers, about Yes       Q114 

childsplay and educational games?   No       Q115 

  

          

  

          

Question 18 

 

          

  

          

If your answer was no at question number               

17, what would your reason be for it?             

  

          

Financial reasons   

    

Q116 

Lack of interest in Grade R classes   

    

Q117 

Other reasons   

    

Q118 

       
       Do you have any remarks regarding this questionnaire? 

    
       ___________________________________________________________________  

       ___________________________________________________________________  

       ___________________________________________________________________  

       ___________________________________________________________________  

       THANK YOU FOR PARTICIPATING IN THIS QUESTIONAIRE 
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