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’n Kind sal � oreer as hy voel dat 
mense hom beskerm, vir hom lief is 
en hom aanvaar.
Hy moet sy eie liggaam ontdek en 
wat dit kan voel en doen.
Hy moet mense, die tekstuur van kos 
en die reuke en gevoel van diere ervaar.
Hy moet ontdek-leer oor potte en 
panne, gras en die see.
Hy moet hom daaraan kan verwonder 
dat sand se vorm so baie kan verander 
wanneer dit uit ’n emmer val of dat 
water in ’n ysblokkie kan verander.
Hy het tyd nodig om hom te verdiep 
in die wonder van die natuur en die 
siklusse en ritmes daarvan.
Hy moet die lewe ervaar om deel 
daarvan te word.
Hy het tyd nodig om ’n kind te 
wees voordat hy uiteindelik sy 
kinderjare ontgroei.

Wag asseblief ’n rukkie voordat jy 
druk op hom uitoefen om te presteer ... 
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Inleiding
Die wêreldbekende kindersielkundige dr. David Feuerstein het eenkeer gesê dat ’n kind eintlik net drie goed 
nodig het om te � oreer: • ’n liefdevolle volwassene • wat die wêreld vir hom ontsluit • en dit betekenisvol maak.

Dit is maklik om ’n liefdevolle volwassene te wees wanneer jy ... 
•  alledaagse aktiwiteite in ’n interaktiewe speletjie verander
•  tyd skep om saam pret te hê 
•  met jou kind speel eerder as om op rekenaars en boeke as speelmaats staat te maak (As jy speel, is dit soos om 

’n heerlike ete saam met vriende en familie te geniet, terwyl rekenaars en boeke is soos om na ’n foto van ’n ete 
te kyk – jy kan albei geniet, maar die gehalte van die ervarings kan nie vergelyk word nie.)

•  nie jou kind se vermaak koördineer nie – sy het stil tyd en tyd op haar eie nodig sodat sy haar kreatiwiteit en 
inisiatief kan ontwikkel

•  nie jou kind met te veel aktiwiteite oorlaai nie – meer is nie beter nie
•  tyd toewys om rustiger te raak en stil te wees – dit beteken nie tyd voor die TV nie
•  spesifi eke TV-programme en elektroniese speletjies kies, anders kan dit maklik jou kind se passiewe ouers raak
•  nie druk op jou kind uitoefen om te presteer nie
•  ferm, konsekwent en liefdevol bly.

Jou interaksie met jou kind het beslis ’n uitwerking op sy houding teenoor homself, die wêreld, ander mense en 
sy vermoë om te leer. Wat tussen jou en jou kind gebeur, vorm sy liggaam, sy emosies en sy verstand, sowel as 
die selfvertroue waarmee hy die wêreld ontsluit en dit vir hom betekenisvol maak.

Dis maklik om die wêreld te ontsluit en dit betekenisvol te maak as jy besef dat jou kind in hierdie wêreld sal 
inpas mits jy hom wys hoe om dit te doen. Het jy al ooit gewonder hoekom alle babas van dieselfde goed hou: 
sleutels, selfone, handsakke en die afstandsbeheerder? Dis bloot omdat jy dit heeltyd hanteer. As hulle dit ook 
hanteer, dink hulle dat hulle soos jy sal wees wat daartoe sal lei dat hulle ’n gevoel van geborgenheid ervaar.

Jy kan hierdie gevoel van geborgenheid versterk deur hom aan die alledaagse lewe bloot te stel: noem die name 
van goed waaraan jy raak; verduidelik wat om hom gebeur; wys hom hoe goed werk; en gee hom ’n kans om te 
ontdek-leer, om te beweeg en vryelik vrae te vra. Jy hoef nie al die antwoorde te ken nie – leer hom van jongs af 
om self antwoorde op byvoorbeeld die internet en in boeke te soek.

Speel Leer Slim is ’n gids wat jou sal help om jou kind se ontwikkeling te beplan. Dit is nie ’n oorsiglys of ’n 
uurstaat wat jy na willekeur kan invul nie; dit is ’n padkaart wat jou op die ontwikkelingsreis sal lei. Dit verskaf 
geen ouderdomsaanwysers nie omdat elke kind teen sy eie tempo ontwikkel. ’n Kind se ontwikkeling is nie ’n 
wedloop om ‘eerste te kom’ nie. Dit is ’n reis waartydens vaardighede ontwikkel, kennis ontdek en duisende 
ervarings geniet moet word op pad na skoolgereedheid.

Help om jou kind se liggaam, hart en verstand met die nodige sorg en nadenke te vorm.

Om ’n kind groot te maak, is om ’n lewe te vorm. Dit is ’n reis 
met ’n duidelike doelwit voor oë – om as ouer oorbodig te raak ... 

5
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Ontwikkel die kind  
as geheel
En so begin die wedloop ... of nie? 

Die wedloop om goed te vaar begin ongelukkig reeds net na geboorte. Tydens die eerste 
minuut van ’n baba se lewe word punte volgens ’n skaal aan hom toegeken. Nuwe ouers 
sê dikwels iets soos: ‘Klein Hennie is so slim – sy APGAR-telling was 10/10!’ Wat van die 
ouers van ’n kind wie se eerste APGAR-telling laag is? Aangesien die uitslag van die 
tweede toets dikwels hoër is, pla dit ouers gewoonlik nie veel nie. Die APGAR-toets is 
egter noodsaaklik omdat dit vasstel of jou baba na geboorte onafhanklik kan oorleef of 
mediese ingryping nodig het.

Wanneer groepe ouers bymekaarkom, word ‘tellings’ ongelukkig entoesiasties bespreek 
en kinders word net so entoesiasties met mekaar ‘vergelyk’. As die internet, boeke of 
mylpaalkaarte sê dat hy op 10 weke sal omrol, raak angstige ouers bekommerd as hul 
kleintjie dit nog nie teen 12 weke doen nie. Hulle begin hul baba onvermydelik met ander 
babas vergelyk en begin hom aanspoor om dit te doen. In hierdie wedloop is dit nie altyd 
die een wat alles eerste doen wat op die ou einde die beste vaar nie. Die kind met ’n 
sogenaamde agterstand sal ook nie noodwendig remediërende onderrig moet kry nie.

Aangesien babas nie-verbaal is, weet ons inderwaarheid nie regtig hoe om hul 
intelligensie te meet nie. Al wat ons kan doen, is om hul motoriese en sosiale 
vaardighede te meet. As jy al tyd saam met babas deurgebring het, sal jy weet dat  
hulle teen hul eie pas ontwikkel. Hulle het nie die ontwikkelingsmylpale bestudeer nie  
en weet nie dat hulle teen 10 weke moet omrol of teen nege maande moet kruip nie. 
Hulle sal dit doen wanneer hul spiere sterk genoeg is en hulle hulleself genoegsaam  
kan beheer en koördineer om aksies soos omrol, kruip, praat en loop te bemeester.

hoofstuk 1
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ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL8

Die reis begin
’n Kind se ontwikkeling is ’n vreugdevolle reis van 
ontdekking, avonture, beproewings en foute – totdat sy 
vaardighede op ’n dag fyn genoeg ontwikkel is en hy dit 
regkry om te begin loop! Hy teken sonder om sy tong of 
kaak te beweeg! Hy kry sy eerste maatjie! Hy ry ’n � ets! 
Elke vaardigheid waaroor ’n kind dus moet beskik, vereis 
tyd en die kans om dit oor en oor te herhaal totdat sy 
sintuie, bedrading, spierkrag en spiergeheue saamspan om 
’n vaardigheid te bemeester. Dan begin die hele proses van 
voor af met die volgende vaardigheid. Elke vaardigheid is 
nog ’n stappie nader aan onafhanklikheid.

ONAFHANKLIKHEID

Moet onafhanklikheid egter jou doelwit wees wanneer jy ’n kind grootmaak? 
Ja, alles wat ons sê, beplan, doen en wys, lei haar na groter onafhanklikheid. 
As ouers mik ons na onafhanklikheid omdat ’n onafhanklike kind kan groei 
en � oreer, en sukses sal smaak met elke lewenstree wat sy gee. Die teenoor-
gestelde van ’n onafhanklike kind is die een vir wie Ma verplig voel om sê: 
‘Ons bou ’n legkaart met vier stukke’, ‘Ons kan al ’n driewiel ry’, ‘Ons het al 
ons aandete geëet’, of ‘Ons hou nie van klonterige kos nie’. 

Die moeilikste aspek van onafhanklikheid vir ’n ma (en ’n pa) is dat kinders 
– na alles wat jy vir hulle gedoen het – sonder jou sal voortgaan. Dis egter 
die wrede werklikheid. Om ’n kind groot te maak en ’n lewe te vorm, beteken 
dat jy jare lank onselfsugtig of sonder enige verwagtings moet gee of, meer 
gepas, dit met baie min verwagtings moet doen en jy min daarvoor sal 
ontvang. Dit is hoe dit werk, maar dit is die moeite werd. Wanneer jy ’n lewe 
goed vorm, dra jy ook tot ’n beter toekoms by. Jy kan dit doen.
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ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL 9

WIE IS ‘ONS’?

Linda het na ’n hartaanval geleer wat ‘ons’ beteken in teenstelling met onafhank-
likheid. Sy was een van daardie ma’s wat ander ma’s minderwaardig laat voel 
het. Haar kinders se klere het nooit gate in gehad nie, die some het nooit 
losgetrek nie en al die knope was altyd aangewerk. Haar kinders moes nooit 
wonder oor wat die beste vir hulle sou wees nie, want Mamma het geweet. 
Nie een van haar kinders of haar man het ooit wakker geword sonder ’n sagte 
soentjie op die voorkop en iets om te drink in haar hand nie. Niks was ooit te veel 
moeite vir haar nie – sy het selfs elke oggend haar man se klere vir hom uitgesit 
en seker gemaak dat alles mooi by mekaar pas. Hulle het altyd tuisgekookte 
maaltye geëet wat vars voorberei is. Linda se sinne het altyd met ‘ons’ begin.

’n Paar dae na haar hartaanval het die gesin haar in die hospitaal besoek. 
Linda het met ’n skok besef dat hulle glad nie die lewe sonder haar kon hanteer 
nie. Hulle het nie geweet hoe om te dink, keuses te maak of besluite te neem nie. 
Hul ‘brein’ was in die hospitaal. Hulle was gedurig laat en omdat niemand hul 
klere vir hulle uitgesit het nie, het hulle nie meer netjies gelyk nie. Teen hierdie 
tyd was daar ook nie meer skoon en gestrykte klere oor nie. Etenstye was daar 
altyd ’n tranedal – ’n wegneemete was af en toe groot pret, maar dit proe nie 
soos Mamma se kos nie en dit het hulle nie so warm en geborge laat voel nie. 
En Mamma het ook geweet Jenny hou nie van tamaties, ertjies of brood nie en 
dat eiers haar naar maak. Die kinders was dus skrikkerig om uit te gaan omdat 
hul ‘brein’ in die hospitaal was en hulle nie geweet het hoe om nuwe situasies 
te benader nie. Hul ongelukkigheid en angstigheid het hul immuniteit ook 
aangetas – hul neuse het begin loop en die snesies het opgeraak. En Pappa 
het nie geweet waar Mamma die ekstra bokse snesies bêre nie ...!

Na ’n hartseer en oorweldigende besoek, het die bekwame Linda goed oor 
die situasie nagedink. Sy het besef dat haar hele gesin hopeloos te vas aan 
haar rokspante was en dat sy hulle te afhanklik van haar – en net haar – gemaak 
het. Sy het haar inderwaarheid onvervangbaar en onvergeetlik 
gemaak – en het die gesin geheel en al beheer.

Linda het toe besef dat sy as ’n ma gefaal het omdat haar kinders (en man) 
nie sonder haar kon oorleef nie. Sy het ’n wonderlike ‘ons’ geskep – en dis op 
sigself nie sleg nie omdat hulle ’n baie hegte gesin was – maar Linda het 
gevoel dat sy gefaal het omdat sy nooit na die hoofdoelwit van ouerskap, die 
kinders se onafhanklikheid, gestreef het nie. Om daardie onafhanklikheid te 
kweek, moet jy sê: ‘Ek glo dat jy die vermoë het om dit self te doen. Jy kan dit 
doen. Dis oukei om ’n fout te maak of iets te laat val of ’n groot gemors te maak 
– dis alles deel daarvan om te leer. Ten minste leer jy om dit self te doen en self 
reg te maak. Jy kan dit doen.’ 

Dis ’n enorme 
besluit om ’n 
kind te hê omdat 
jy dan besluit 
om jou hart 
vir altyd buite 
jou liggaam te 
laat rondloop. 
ELIZABETH STONE

PLK 2017 IDCC BOOK.indb   9 2018/08/22   05:02



ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL10

As jy jou kinders grootmaak sodat hulle voel dat hulle 
enige doelwit kan bereik of enige taak kan verrig, was 
jy suksesvol as ouer en het jy jou kinders die grootste 
moontlike seëning gegee. 
BRIAN TRACEY 
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ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL 11

As jy jou kinders grootmaak sodat hulle voel dat hulle 
enige doelwit kan bereik of enige taak kan verrig, was 
jy suksesvol as ouer en het jy jou kinders die grootste 
moontlike seëning gegee. 
BRIAN TRACEY 

Maak ’n kind groot 
en vorm ’n lewe
’n Kind se ontwikkeling kan met die bou van ’n huis 
vergelyk word.

FISIESE ONTWIKKELING

Die huis se fondasie is die basiese bedrading wat die brein met die sintuie 
en die spiere verbind. Hierdie bedrading is noodsaaklik vir oorlewing en sê 
vir jou kleintjie of sy veilig is of liewer moet veg, vlug of stilstaan. Die huis se 
fondasie gaan dus oor � siese ontwikkeling en � siese ontwikkeling gaan weer 
oor die bedrading van die sintuie – die tassin, reuk, smaak, gehoor en sig. 
Sintuie sonder spiere om te veg, te vlug of stil te staan, beteken egter nie veel 
nie. Fisiese ontwikkeling dek ook al die basiese spierbewegings – re� eksiewe 
bewegings (byvoorbeeld asemhaling en hart klop), basiese bewegings en 
postuur-reaksies. Denke of emosies is nie deel van die fondasie nie, maar 
om te eet, te slaap en om veilig en warm genoeg te wees, is wel daar. Dit 
gaan alles oor my – my bed, my mamma, my speelgoed, my behoeftes en 
my vereistes. Dis nie ’n ‘mooi’ deel van ’n kind se ontwikkeling nie, maar dis 
broodnodig omdat die bou van ’n fondasie ’n lang proses vol swaaie en draaie 
is. Elke liewe sensories-motoriese vaardigheid wat bemeester word, is ’n 
belangrike bousteen in jou kind se algehele ontwikkeling. Alle ander vaar-
dighede bou voort op die bedrading wat met � siese ontwikkeling geskied.

SENSORIES-MOTORIES: sensories = sintuie, 
motories = spiere.

Emosionele mure

Fisiese fondasie

Sosiale vensters en deure

Kognitiewe dak
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ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL12

EMOSIONELE ONTWIKKELING

Wanneer ’n kind genoeg tyd daaraan bestee het om sy sintuie en al sy 
liggaamsbewegings te ontdek, moet hy meer oor beheer leer. Hy leer 
dit deur meer komplekse bewegings uit te voer – hy leer om om te rol, 
regop te sit en later hande-viervoet te loop. Wanneer ’n kind kan kruip, 
het hy die grondvloer van die metaforiese huis bereik. Die grondvloer 
het mure en mure bied ’n gevoel van veiligheid. Die mure simboliseer 
emosionele ontwikkeling en huisves emosies, selfagting, selfvertroue, 
immuniteit en gesondheid. Hierdie gevoelens ontwikkel wanneer ’n ma 
en ’n pa hul baba prys wanneer hy meer komplekse bewegings uitvoer. 
Die bewegings wat op die grondvloer gehuisves word, is tipiese mens-
like aktiwiteite en prestasies wat gevier moet word: om te kruip, die 
duim van die ander vingers te skei om voorwerpe te gryp en te hanteer, 
om verskillende klanke te maak, maar nog nie woorde te sê nie, en om 
homself regop te trek en later met gemak te loop. Die grondvloer 
verbind � siese en emosionele ontwikkeling – ’n noodsaaklike fase 
voordat ’n kind vriende kan maak en met ander oor die weg kan kom.

SOSIALE ONTWIKKELING

Eers nadat ’n kind genoeg ‘ek’-tyd gehad het (veilig omring deur die 
beskermende mure van die huis), is hy gereed vir ‘ons’-tyd, wat die 
kern van sosiale ontwikkeling is. Wanneer hy genoeg ‘ek’-tyd gehad 
het, is hy gereed om aan die vensters en die deure in die huis se mure 
te klop omdat hy gereed is om te sosialiseer. Hierdie vensters en deure 
simboliseer sosiale ontwikkeling. 

Die mens se liggaam is 
ontwerp om te beweeg. 
Vroeë bewegingservarings lê die 
grondslag vir wat daarop volg.
CHARLES KREBBS
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ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL 13

KOGNITIEWE ONTWIKKELING

Die fondasie, grondvloer en dak word met ’n hyser verbind wat net die dak 
kan bereik mits die fondasie en grondvloer stewig is. Die hyser simboliseer 
’n kind se ruggraat en die dak haar kognitiewe ontwikkeling. Sy kan net 
toegang tot haar ‘slim brein’ kry as haar � siese, emosionele en sosiale 
ontwikkeling stewig gevestig is, haar ruggraat reguit is en sy vir ’n sekere 
ouderdomsgepaste tyd haar liggaam regop en stil kan hou. ’n Kind bedraad 
haar hyser en kognitiewe brein deur so lank moontlik op een been te hop, 
te huppel, galop en tou te spring. Sodoende verander sy grootmotoriese 
beweging in fynmotoriese beweging om haar voor te berei om meer 
akkuraat te teken en te verf, goed te plak en haar op ander maniere 
kreatief uit te druk.

Kognitiewe ontwikkeling vind tegelyk met taalontwikkeling plaas, want net 
die dak huisves woorde en die vermoë om goed by name te noem. Sy is nou 
gereed om haar brein en al die vaardighede wat sy nodig het om skoolge-
reed te word, te ontwikkel – konsepte soos kleure, vorms, syfers, dae van 
die week, name vir plekke in ’n ruimte (voor of tussenin), wiskundwoorde 
(meer of minder, eerste of laaste), begrippe van vorms. As sy eers op die dak 
is, kan sy ook al die sensasies wat haar vel, neus, mond, ore en oë vir haar 
stuur, beskryf sodat sy kan sê: ‘Die geel suurlemoen smaak suur.’

Kognitiewe ontwikkeling vind in groot spronge plaas nadat ’n kind beheer 
leer toepas het, vir ’n ouderdomsgepaste tyd kan ophou beweeg en duidelik 
kan praat.

EK-TYD
Ek-tyd beteken die wêreld draai om MY. 
Ek is die belangrikste persoon in daardie 
wêreld. My behoeftes kom eerste. Ek wil 
spesiaal voel. Ek wil voel dat jy net vir my 
lief is. Ek wil nie meeding om aandag nie. 
Dit moet myne wees. Ek wil nie deel nie. 
Alles is myne.

Ons-tyd bring ’n gevoel van behoort, van 
deel wees van ’n groep of gesin. Dis nie 
maklik om te behoort nie. Dit beteken ek 
kan nie altyd my sin kry nie. Ek moet deel 
en ek moet wag. Ek moet beurte maak. 
Ek moet soos ander lyk en optree om in 
te pas.

Wanneer ’n kind so drie jaar oud is, het 
haar woordeskat al baie uitgebrei, en 

daarmee saam die vermoë om te 
redeneer, te wag en te deel. Daarom is 
hierdie ouderdom die beste tyd om jou 
kind deel van ’n groep te maak.

As ’n baie jong kind na dagsorg moet 
gaan, moet sy leer van ONS-tyd voordat 
sy genoeg EK-tyd gehad het. Dit is 
moontlik, maar nie maklik nie. Om hierdie 
rede moet werkende ma’s en pa’s baie 
spesiale ek-tyd met hulle kleinding 
deurbring. Dit is nie bederf-tyd nie, maar 
kwaliteit-tyd – ek-tyd saam met hulle kind 
wat ‘ons’ moet aanvaar voor genoeg ‘ek’. 

Elke liewe aktiwiteit in hierdie boek kan 
benut word om jou kind se ek-tyd 
spesiaal te maak. Moenie jou kind oorlaai 

met geskenke nie. Gee haar net jou 
onverdeelde aandag, doen goed saam 
met haar (soos kosmaak) en maak van 
roetinetake soos badtyd iets besonders.

Waarskuwingstekens as ’n jong kind nie 
genoeg ek-tyd kry nie: sy kan haar duim 
of aan haar klere suig; verbete aan ’n 
teddie, kombersie, ma/juffrou/versorger 
klou om haar emosionele brein te 
versterk. Bednatmaak raak ’n probleem 
en die bottel bly heeltemal te lank op die 
toneel. Omdat jou kind nog nie oor die 
woorde beskik om haar behoeftes uit te 
spreek nie, kan sy byt, knyp of slaan in 
haar stryd om oorlewing. Sy is nie 
noodwendig stout nie, maar smeek om 
ekstra, positiewe ek-tyd.  
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ONTWIKKEL DIE KIND AS GEHEEL14

Beweging is die sleutel
As ouers wil ons net die heel beste vir ons kinders hê. Ongelukkig 
dra ons dikwels by tot latere leerprobleme deur te ‘gaaf’ te wees. 
Dis nogal ’n mondvol nè! Talle navorsingstudies het egter aangetoon 
dat herhaalde bewegings help om die neurale paadjies tussen die 
brein en die liggaam te versterk.

Beweging is ’n integrerende deel van die lewe, van bevrugting tot die 
dood. ’n Kind se ervaring van beweging sal ’n belangrike rol speel om 
sy persoonlikheid, sy gevoelens en sy prestasies te vorm. Die vermoë 
om te lees, te skryf en wiskunde te doen, word ook op die verhouding 
tussen die brein en die liggaam gebou. 

HOE BELEMMER ONS ONS BABAS EN 
KINDERS SE KANSE OM TE BEWEEG?

Die eerste 14 maande van ’n kind se lewe word daaraan gewy om te begin 
beweeg en ’n fisiese, bewegende wese te raak wat sy sintuie gebruik. Kinders 
ontwikkel van bo na onder (sefalo-koudaal) en van binne na buite (proksimaal-
distaal). Dit is hoekom die versterking van die nekspiere die eerste stap na 
beweging is. Vanweë die ‘Veilig slaap’-veldtog is baie ouers bang om hul baba 
slaaptyd op sy maag neer te lê omdat dit ’n hoër risiko van wiegdoodsindroom 
inhou wanneer ’n baba op sy maag slaap – dit geld egter nie wanneer hy 
wakker is en speel nie. As jy hom (met die nodige toesig) op sy maag neerlê, 
stel dit hom in staat om sy nekspiere te versterk, sy kop regop in die lug te hou 
en dit te balanseer. Sodra hy sy nek kan beheer, kan hy met die kernspiere 
begin werk en begin omrol. Dit is wanneer hy vir die eerste keer begin beweeg.

Deur babas se vrye beweging met byvoorbeeld babastoeltjies en loopringe te 
beperk, word hul natuurlike ontwikkeling belemmer, wat omrol en kruip kan 
vertraag. Wanneer hulle nog nie gereed is om te sit nie en ons hulle te veel 
ondersteun, ontneem ons hulle die kans en vermoë om hul eie spiere te 
versterk terwyl hulle leer hoe om te balanseer. Dis amper soos om na die 
gimnasium te gaan en net op die mat te bly lê – jy gaan nie enigiets daardeur 
bereik nie.

Om die bes moontlike fisiese begin te hê, moet ons die kleintjie bietjie laat 
worstel teen swaartekrag omdat dit hierdie worsteling is wat sal sorg dat sy die 
volgende ontwikkelingsmylpaal bereik – dis nie net iets wat jy kan afmerk nie, 
maar ’n neurologiese verbinding in die brein word so gevestig. 

Hulle worsteling verseker hulle vryheid.
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Hulle worsteling verseker hulle vryheid.
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