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BYLAE 6.7
AKTIWITEITSPROGRAM: SESSIE 7

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.

7.1 Hulpmiddels wat benodig word
Vel A3-papier of ander grootte papier
groter as A4-papier
Dik vingerverf (maak aan met  meel of
mielieblom)
Viltpenne/potloodkryt

Gomstiffie
Prentjies van belangstelling
Gompapier
6-10 prentjies van goed waarvan die kind
hou

7.2 Aktiwiteitsprogram

7.2.1 Sensoriese kontak deur vingerverf.
Laat die kind 'n groot hoeveelheid vingerverf op sy hand verf en sy handafdruk op die papier druk.
Herhaal proses met die ander hand.  Vra ná die ervaring die onderstaande vrae.

7.2.2 Hoe het die kind die verf ervaar?

Koud Grillerig Genotvol Afstootlik

7.2.3 Hoe ruik die verf?

                                             Lekker Sleg

7.2.4 Is die kind sensories in kontak?

Ja Nee

7.2.5 Bespreek die prentjies wat saamgebring is vir die plakskildery.
Die kind maak sy eie plakskildery op die papier  van die prentjies wat hy saamgebring het. As die
kind nie prentjies saam gebring het nie, kan die terapeut hom help prentjies soek in tydskrifte of
op rekenaarprogramme. In die plakskildery word nie meer as tien prentjies benut nie omdat die
tydsduur vir die sessies nie meer toelaat nie en die kind se konsentrasievermoë afneem .
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7.2.6 Wat is uniek aan elke prentjie?
Merk hieronder per prentjie die eienskappe wat uniek aan daardie prentjie is.

PRENTJIENOMMERPRENTJIE-
EIENSKAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mode
Kleur
Diere
Sport
Musiek
Kos
Klere
Maats
Mededeelsaam
Gelukkig wees
Skool
Huis
Alleen
Vredeliewenheid
Jesus beskerm
Bang
Baklei
Juwele
Liefdevol
Verlange na
ouers

7.2.7  Wat is die plakskildery se sterk eienskappe?
Merk al die items wat die kind uit vraag 7.2.6 selekteer.

Mode Kleur Diere Sport Musiek
Kos Klere Maats Mededeelsaam Gelukkig wees
Skool Huis Alleen Vredeliewendheid Jesus beskerm
Bang Baklei Juwele Liefdevol Verlange na ouers

7.2.8 Watter van die eienskappe kan mense ook besit?
Merk al die items wat die kind identifiseer.

Mode Kleur Diere Sport Musiek
Kos Klere Maats Mededeelsaam Gelukkig wees
Skool Huis Alleen Vredeliewendheid Jesus beskerm
Bang Baklei Juwele Liefdevol Verlange na ouers
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7.2.9 Bepaal watter ooreenstemming daar is tussen eienskappe en pojeksie?

Plaas klem op die positiewe keuses wat die kind ten opsigte van prentjies gemaak het en bepaal of hy
ook die eienskappe sy eie kan maak.  Bemagtig die kind in die proses. Merk dan al die items wat die
kind identifiseer.

Mode Kleur Diere Sport Musiek
Kos Klere Maats Mededeelsaam Gelukkig wees
Skool Huis Alleen Vredeliewendheid Jesus beskerm
Bang Baklei Juwele Liefdevol Verlange na ouers

7.2.10 Kon die kind alternatiewe bepaal as hy nie soos die prentjie wil wees nie?
Ja Nee

7.2.11 Watter emosionele ervaring openbaar die kind ná die projeksie?
Gelukkig Kwaad Verward Hartseer Bang

7.2.12 Het die kind die projeksie besit?
Ja Nee

7.2.13Met wie sal die kind sy positiewe eienskappe kan deel?
Die terapeut merk een of meer van die kind se keuses.

Ma Broers Ouma Oom Maats Pleegouers
Pa Susters Oupa Tannie Diere Juffrou

7.2.14 Waar kan die kind die eienskappe uitleef?
Merk een of meer items na aanleiding van die kind se identifikasie .

Huis Maats Sport Kerk
Kamer Skool Alleen Speelplek

7.2.15 Is die kind deur die plakskildery bemagtig om sy eie potensialiteite te benut?
Die bemagtiging word bepaal na aanleiding van die kind se identifisering van eie karaktereienskappe en
potensialiteite  in vrae 7.2.9,  7.2.13 en 7.2.14.
Ja Nee

7.2.16 Het selfaktualisering plaasgevind?
 Ja Nee

7.2.17 Is die kind se selfbeeld verhoog deur aan hom beheer te gee?
Die kind se beheer is ook in vraag 7.2.9  tot  7.2.14 aan hom teruggegee deurdat hy self kon besluit oor
watter potensialiteite en karaktertrekke hy beskik en by wie en waar hy dit kan uitvoer.

Ja Nee
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7.2.18  Watter tegniek het die terapeut benut om die doel van die sessie te bereik?

Samevloeiing Stellings Polariteite Semantiese opklaring Leëstoel

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

Ja Nee

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

Vals laag
Fobiese laag
Impasselaag
Implosiewe laag
Eksplosiewe laag


