
415

BYLAE 6.5
ATIWITEITSVORM: SESSIE 5

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.

5.1Hulpmiddels wat benodig word.
Marsklei (koue glibberige klei wat sleg

ruik)
Papier

Viltpenne,  potlode, kryt of verf
Ballonne
Klei

5.2 Aktiwiteitsprogram
5.2.1 Sensoriese kontak geskied deur middel van die hantering van marsklei wat die ervaring

van reuk en tas verhoog.

5.2.2 Hoe ruik die Marsklei?

            Lekker Sleg

5.2.3  Hoe voel die Marsklei?
Koud Slymerig Warm Taai Sag Hard

5.2.4 Bepaal wat is ’n monster.

5.2.5 Hoe voel 'n monster?
Koud Slymerig Warm Taai Sag Hard

5.2.6 Hoe ruik 'n monster ?

Lekker Sleg

5.2.7 Het 'n monster tande ?

            Ja Nee

5.2.2 Watter kleur is 'n monster?
Swart Bruin Groen Blou Pers Pienk Geel Rooi

5.2.3 Watter emosionele reaksie veroorsaak 'n monster by die kind?
Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

5.2.4 Kon die kind sensoriese kontakmaking bereik deur die ervaring van die marsklei en
monster?

Ja Nee
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5.2.5 Laat die kind 'n monster teken of met klei maak.

5.2.12 Bespreek die volgende stappe van die monstertegniek met die kind na aanleiding van sy
eie projeksie wat hy geskep het.

5.2.13 Hoeveel jaar bestaan die monster in die kind se lewe?
Nou Een Twee Drie Vier Vyf Ses
Sewe Agt Nege Tien Elf Twaalf Ander

5.2.14 Is daar ander mense wat weet van die monster in die kind se lewe?
Ja Nee

5.2.15 Is daar enige fisiese aspekte of gesindhede in die monster wat die kind bang maak?
Oë Tande Mond Stem Hande
Lyf Bene Voete Houding Geaardheid

5.2.16 Is die kind bereid om die res van sy lewe saam met die monster te leef?
Ja Nee

5.2.17  As die kind vir sy monster ’n naam kon gee, wat is sy naam?.................................

5.2.18 Hoe oud was die kind toe hy die monster leer ken het?
Nou Een Twee Drie Vier Vyf Ses
Sewe Agt Nege Tien Elf Twaalf Ander

5.2.19  Watter emosionele gevoelens identifiseer die kind teenoor die monster?
Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

5.2.20  Laat  die kind sy gevoelens teenoor die monster teken of met klei maak.

5.2.21 Is daar iets in die kind se lewe wat soos die monster is?
    Ja Nee

5.2.22 Watter emosie ervaar die kind teenoor die persoon of iets?
Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang
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5.2.23 Plaas die monster in die leë stoel.
Die terapeut kan die volgende leidraad benut om die tegniek op 'n kreatiewe wyse uit te voer. (Die na-
vorser het dit benut in die voorondersoek en met sukses die tegniek op dié wyse uitgevoer).

As die kind nie van twee stoele gebruik wil maak nie, laat hy homself op een ballon teken en die ander
persoon op die ander ballon. Wanneer hy homself is, neem hy sy ballon en die terapeut hou die ander
ballon .Hy sê hoe hy voel en wanneer die ander persoon moet antwoord word die ander ballon vir die
kind gegee en hy tree dan weer namens die ander persoon op.  Die gesprek gaan op dié wyse aan tot
dit voltooi is . As hy emosie toon (soos aggressie wat hy op die persoon wil projekteer), kan die ballon
hiervoor benut word deur dit te slaan, daarop te trap ensovoorts. As die aggressie deurgewerk is, moet
daar weer 'n ballon vir die persoon opgeblaas word sodat die emosie deurgewerk kan word en die
dialoog voortgaan. As die kind vashaak, kan die terapeut 'n stelling maak deur te vra of die ander
persoon op 'n sekere wyse optree as gevolg van 'n bepaalde rede, maar dit moet deur die kind bevestig
word. Twee sketse van sy eie gesig en dié van die ander persoon kan op dieselfde wyse benut word.

Die volgende stappe van die leëstoel word deur die terapeut uitgevoer en hy merk een alternatief na
aanleiding van die kind se respons op elke vraag met 'n kruis oor die woord.

5.2.24 Watter gedrag openbaar die persoon wat die kind laat dink hy is soos die monster?

Baklei Slaan Skop Byt
Jok Lelik met my Ek mag niks doen nie Ek doen alles verkeerd
Dood Maak my fisies seer Drink Pakslae

5.2.25 Watter emosionele belewenis ervaar die kind na aanleiding van die gedrag van die
persoon?

Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

5.2.26 Kon die kind die semantiese opklaring uitvoer?

              Ja Nee

5.2.27 Kon die kind sy emosie verbaliseer en uitspeel?

             Ja Nee

5.2.28 Die kind moet nou skuif na die persoon se stoel en  self op sy  emosies antwoord.

5.2.28 Kon die kind die ander persoon se rol vertolk?
 Ja Nee

5.2.30 Wat is die kind se emosionele ervaring tydens die twee gesprek tussen hom en die
persoon?
Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang
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5.2.31 Wat verwag die kind van die persoon?

Begrip Sy gedrag te staak Liefde Erkenning
Samewerking Nie meer seer maak nie Aanvaar word Deur biologiese ouers versorg word

5.2.32 Wat moet die kind  doen om die optrede by die persoon te bekom?
Begrip Bid Skree
Sy gedrag te staak Saam speel Vir ma sê
Liefde gee Selfhandhawend optree Kan nie iets doen nie
Erkenning Nie stout wees nie Hardloop buite as ek nie kan stil sit nie
Die terapeut  kan ’n stelling maak  na aanleiding van die inligting wat hy van die kind in die vorige ses-
sies bekom het ten opsigte van sy eie bemagtende gedrag.

5.2.33 Het selfondersteuning en selfaktualisering plaasgevind?

             Ja Nee

5.2.34 Watter emosionele ervaring beleef die kind nou?
Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

5.2.35 Die kind speel weer die ander persoon se rol.
Die ander persoon vertel aan die kind hoe hy nou voel.

Ek is jammer Ek sal nie weer so kwaad word nie Ek is lief vir jou
Ek gee om Ons kan meer saam speel Ek aanvaar jou

Die terapeut kan, as die kind dit nie in woorde kan sê nie, help dat hy dit aan homself kan skryf of 'n
prentjie teken.

5.2.36 Wat kan die kind vir die persoon terug sê?

  

Persoon se gedrag moet staak Ons kan meer saam speel
Hou op Ek sal meer aandag aan jou skenk
Ek is lief vir jou Aanvaar verskoning
Ek sal nie weer so kwaad word nie Moet kry wat hy verdien

5.2.37 Is die kind deur die dialoog met die ander persoon bemagtig?  Die bemagtiging word
bepaal na aanleiding van die kind se dialoog in die leëstoeltegniek.

Ja Nee

5.2.38 Het selfaktualisering plaasgevind?
             Ja Nee

5.2.39 Is die kind se selfbeeld verhoog?

            Ja Nee

5.2.40  Watter tegnieke het die terapeut benut om die doel van die sessie te bereik?
Samevloeiing Stellings Polariteite Semantiese opklaring Leëstoel
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5.2.41 Kon die kind sy veilige plek benut tot selfvertroeteling van sy emosionele ervaring?

Ja Nee

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


