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BYLAE 6.6
AKTIWITEITSPROGRAM: SESSIE 6

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.

6.1 Hulpmiddels wat benodig word.
Papier
Viltpenne,  potlode,
kryt of verf
Gomstafie
Sak

Voorwerpe van verskil-
lende teksture in 'n sak
Gompapier
Wol
Potskuurder

Watte
Stresballon (ballon met
meel in)
Doringtak
Roos

6.2 Aktiwiteitsprogram

6.2.1 Sensoriese kontakmaking deur middel van die voel van verskillende teksture.
Plaas die onderstaande voorwerpe in 'n sakkie.  Laat hom voel aan een voorwerp in die sakkie en hy
moet raai wat dit is.  Doen dit met al die voorwerpe totdat almal uitgehaal is.  Merk dan waaraan elke
voorwerp hom laat dink .

Voorwerp Hoe voel dit? Laat kind dink aan
Warm Diere
Koud Mense
Sag Voorwerp
Hard
Grof

Wol

Stekerig

Spesifiseer:

Voorwerp Hoe voel dit? Laat kind dink aan
Warm Diere
Koud Mense
Sag Voorwerp
Hard
Grof

Potskuurder

Stekerig

Spesifiseer:

Voorwerp Hoe voel dit? Laat kind dink aan
Warm Diere
Koud Mense
Sag Voorwerp
Hard
Grof

Watte

Stekerig

Spesifiseer:
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Voorwerp Hoe voel dit? Laat kind dink aan
Warm Diere
Koud Mense
Sag Voorwerp
Hard
Grof

Stresbal

Stekerig

Spesifiseer:

6.2.2 Sensoriese kontak met 'n  roos/doringtak.

6.2.3 Waaruit bestaan roos of doringtak?
                                            Blare Takke Dorings Blomme

6.2.21 Hoe voel die blare van die roos of doringtak?
Hard Sag Fluweelagtig Stekerig

6.2.22 Hoe voel die stam van die roos of doringtak?
Hard Sag Fluweelagtig Stekerig

6.2.23 Hoe voel die dorings van die roos of doringtak?
Hard Sag Fluweelagtig Stekerig

6.2.24 Hoe ruik die blom die roos of doringtak?
Lekker Sleg Na niks

6.2.8 Is die kind se sensoriese bewussyn ten opsigte van sy omgewing verhoog?
 (Neem kind se reaksie in 6.2.1 tot 6.2.6 in ag.)

Ja Nee

6.2.9 Laat die kind 'n roos/doringboom teken.

6.2.10 Watter tipe roos of doringboom is dit?

 Swak Sterk

6.2.21 Is die wortels van die  roos- of doringboom diep of swak?

                             Diep Swak

6.2.22 Hoeveel rose of blomme het die roos- of doringboom?
Min Baie Voldoende Getal …..

Laat die kind hier toe om aan sy projeksie te verander as hy wil.

6.2.13 Hoeveel dorings is daar aan die roos- of doringboom?
Min Baie Voldoende Getal …..
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6.2.14 Is die dorings skerp of stomp?

                                             Skerp Stomp

6.2.15 Is die omgewing waarin die roos- of doringboom staan goed of sleg?
Goed Sleg

6.2.16 Hoe kom die roos- of doringboom  oor die weg met ander plante?
Goed Sleg

6.2.16 Het die roos- of doringboom  'n goeie toekoms?

                                           Ja Nee

6.2.18 Waar staan roos- of doringboom ?
Blompot Tuin Dorp Veld Rivier

6.2.19  Wat is alles rondom  die roos- of doringboom?
Blompot Tuin Veld Rivier

6.2.20 Is die kind se bewussyn ten opsigte van die funksionering van homself as die roosboom
of doringboom verhoog?   

                                   Ja Nee

6.2.21 Wat in die kind laat hom soos 'n roos of blom  voel?

Geaardheid Voorkoms Gelukkig Hulpvaardigheid Liefdevol
Vredeliewend Speel Maats Mededeelsaamheid Skoolwerk
Kerk Dankbaarheid Sport Deursettingsvermoë Vriendelikheid

6.2.22 Is daar nog dorings wat steeds steek?

                                              Ja Nee

6.2.23   Watter emosie laat die doring by die kind ontstaan?

Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

6.2.24  Watter optrede veroorsaak dat die kind die emosie ervaar?

Baklei Slaan Ander ouer se huis Mag nie alleen wees nie
Jok Lelik met my Ek mag niks doen nie Ek doen alles verkeerd
Dood Maak my fisies seer Drink Onregverdigheid
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6.2.25 Wat in jou wortels maak jou sterk om die dorings stomp te maak?

Geaardheid Hulpvaardigheid Gelukkig Liefdevol Rekenaars 
Voorkoms Speel Maats Sport Skoolwerk
Godsdiens Gehoorsaam My ma sê Musiek My man staan

6.2.26  Wie en/of  wat kan die kind help om sy potensialiteite te benut?

Ma Broers Ouma Oom Maats
Pa Susters Oupa Tannie Pleegouers
Godsdiens Vriendelikheid Waarheid Liefde Hulpvaardigheid

6.2.27  Watter emosionele ervaring beleef die kind nou?

Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

6.2.28 Het daar integrasie plaasgevind tussen die kind se ervaring en sy eie vermoë om die do-
rings te hanteer?

Die terapeut laat die kind 'n roos/doringtak met sy eie sterk punte maak deur die verskillende blare van
die roos of blom uit plakpapier te knip en sy sterk punte op elke blaar neer te skryf. Hy kan die blare in
'n vorm van 'n blom plak of aan die doringtak se dorings hang. Laat die kind dan weer sy sterk punte
lees. Gee die roos/doringtak saam huis toe om hom te bemagtig.

Ja Nee

6.2.29  Is die kind deur die roosboomfantasie bemagtig om sy eie potensialiteite te benut?  Die
bemagtiging word bepaal na aanleiding van die kind se identifisering van eie karaktereienskappe
en potensialiteite  in vraag 6.2.21 en 6.2.25.

Ja Nee

6.2.30 Het selfaktualisering plaasgevind?    

                                          Ja Nee

6.2.31 Is die kind se selfbeeld verhoog deur aan hom beheer te gee?
Ja Nee

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

6.2.33 Kon die kind sy veilige plek bepaal waar hy sy eie potensialiteite en karaktereienskappe
kan uitleef?     

                                        Ja Nee
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6.2.34   Op watter vlak van neurose (Perls 1976:59) is die kind tans?

Vals laag
Fobiese laag
Impasselaag
Implosiewe laag
Eksplosiewe laag

6.2.35     Vir huiswerk moet die kind enige prente waarvan hy hou, bymekaarmaak vir die spel-
meduim van die plakskildery in die volgende sessie.

Die terapeut kan ook prente saambring waarvan die kind hou as die kind oor te min bronne beskik  om
dit te bekom.


