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BYLAE 6.3
AKTIWITEITSVORM: SESSIE 3

Die kursief gedrukte woorde dien as leidraad vir die spelterapeut en bepaal die Gestaltbenaderings-
proses in die sessie.  Die antwoorde op die vrae word deur die spelterapeut in die toepaslike blokkie
gemerk deur 'n kruisie te trek oor die blokkie wat gekies word.   Die spelterapeut vul die antwoorde in
na aanleiding van die kind se eie reaksie en nie as 'n interpretasie van die terapeut se mening oor die
aktiwiteitsprogram  nie.

3.1Hulpmiddels wat benodig word:
Lemoen/nartjie
Papier

Viltpenne/potloodkryt/verf
Sandbak

Diere, klippe en bome
Klei

3.2 Aktiwiteitsprogram
Bespreek die kind se huiswerk ten opsigte van sy belewing van 'n positiewe emosie in die prentjie of
fantasiestorie.

3.2.1 Wat het die kind gedoen wat vir hom lekker is in sy veilige plek?

Speel Huil Huis speel/TV kyk Met diere speel Op die bed lê
Musiek luister Skoolaktiwiteite Baklei Godsdiens By familielid sit
 
3.2.2 Het hy humor of genot ervaar?

 Ja Nee

3.2.3 Verhoging van die kind se bewussyn deur middel van 'n lemoen.
Gee aan die kind die lemoen of nartjie om te skil en bepaal die onderstaande sensoriese ervaring van
elke deel van die lemoen ten opsigte van sy reuk, smaak en tekstuur.

Lemoendeel Reuk Smaak Tekstuur

Brand Suur Grof
Geurig Soet Glad

Bitter
Skil

Smaak na niks Suur Grof
Brand Soet Glad
Geurig Smaak na niks

Wit

Brand Soet Grof
Geurig Suur GladSkyfie

Ruik na niks Sleg Grof
Brand Soet GladPitte
Geurig Bitter

Brand Suur GrofSap
 Geurig Soet Glad
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3.2.4 Is die kind na aanleiding van bogenoemde aktiwiteit sensories in kontak met homself?
Ja Nee

3.2.5 Verduidelik die sandbaktegniek en hoe om 'n projeksie in die sandbak te maak.

3.2.6 Hoe voel die sand?

Grof Glad Warm Koud

3.2.7 Watter  diere/ voorwerpe kies die kind om 'n prentjie in die sand te maak?
Laat die kind voorwerpe en diere  kies om 'n prentjie  in die sand te maak. Merk die gekose items
met  'n kruisie.

Plaasdiere Oerdiere Mensfigure Insekte Buiteruimtewesens
Bome Tralies Klippe Voertuie Soldate

3.2.8 Skets die prentjie van die diere in die sandbak of neem 'n foto.

3.2.9 Pas Oaklander se veertien stappe toe vir die besitneming van die projeksie.

3.2.10 Beskryf  die kind se belewing van die diere.

 Skryf die dierenaam teenoor die fantasiegedrag  wat gebruik word in die sandbak.

Wie speel saam?........................................................
Wie baklei ?..............................................................
Wie is alleen?.............................................................

Wie is in beheer?........................................................
Wie kruip weg?..........................................................
Wie maak vrede?........................................................
Wie word beskerm?..........................................

3.2.11 Watter gedrag speel elke dier of voorwerp uit?

Diere/voorwerp Gedrag
            .................…………… Aggressie
           ………………………. Speel
           ………………………. Alleen
           ………………………. Beheer
           ………………………. Vredemaker
           ……………………..... Angstig
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3.2.12 Wat is die vorm van interaksie tussen die diere?

Aggressief Spelerig Angstig Verwerpend

3.2.13 Wat is die diere se emosionele reaksie tydens die interaksie wat in die bogenoemde
vraag geïdentifiseer is? (een of meer opsies kan gemerk word)

     Gelukkig            Kwaad        Verward      Hartseer         Bang

3.2.14 Op watter wyse speel die diere hulle emosies en reaksies in die fantasiespel uit?
Baklei Speel Wegkruip Weghardloop Vrede maak Huil

3.2.15 Met wie identifiseer die kind in die projeksie? .........................................

3.2.16    Wat is sy emosionele ervaring teenoor die ander diere?

Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

3.2.17   Op watter wyse speel die kind sy emosies teenoor die ander diere uit?

Baklei Speel Wegkruip Weghardloop Vrede maak Huil

5.2.18 Wat is die kind se emosionele ervaring nadat hy die ander diere ook verpersoonlik het
en hoe reageer hy?
 Merk een item van die kind se emosionele ervaring en een uit die gedrag wat hy volg as
gevolg van die emosionele ervaring.

        Emosie         Gedrag

Gelukkig Speel
Kwaad Huil
Verward Huis speel/TV kyk
Hartseer/huil Diere speel
Bang Op my bed lê

Musiek luister
Skoolaktiwiteite
Baklei
Godsdiens
By 'n familielid sit.

3.2.19 Het daar integrasie tussen sy emosionele belewenis en die invloed van sy omgewing
plaasgevind?

Ja Nee
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3.2.20 Op watter alternatiewe gedrag het die kind besluit ten opsigte van sy emosie as gevolg
van die optrede van die persoon?

Speel Huil Huis speel/TV kyk Diere speel Op my bed lê
Musiek luister Skoolaktiwiteite Baklei Godsdiens By 'n familielid sit.

3.2.21 Het hy besit geneem van sy keuse?

                Ja Nee

3.2.22 Het selfaktualisering plaasgevind?

            Ja Nee

3.2.23 Is die kind se selfbeeld verhoog deur aan hom beheer te gee?

              Ja Nee

3.2.24  Watter tegnieke het die terapeut benut om die doel van die sessie te bereik?
Samevloeiing Stellings Polariteite Semantiese opklaring Leëstoel

3.2.25 Kon die kind sy veilige plek benut tot selfvertroeteling van sy emosionele ervaring?

Ja Nee

3.2.26 Op watter vlak van neurose (Perls 1976:59)  is die kind tans?
Vals laag
Fobiese laag
Impasselaag
Implosiewe laag
Eksplosiewe laag

3.2.27 Kon die terapeut daarin slaag  om 'n verhouding  met die kind  verder op te bou?

Ja Nee

3.2.28 Kon die terapeut  verdere bepaalde eienskappe van die kind se proses vasstel?

Ja Nee


