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Hierdie boek word opgedra ter herinnering  

aan Liz Victor, ’n onvergeetlike vriendin en 

passievolle opvoeder; aan Kailah, Mila, Josua  

en Jean-Roux vir die onmeetlike vreugde en  

insig wat julle bring; en in nederige erkenning 

van God vir elke kind – ’n foutlose ontwerp.

Dankie aan al die trotse mammas en  

pappas wat so gaaf was om foto’s van  

sommige van julle magiese oomblikke met  

julle babas en peuters met ons te deel.   

Mag julle aanhou speel en mag ons  

steeds van julle leer.

Kinders eis eerlikheid en eenvoud. Hulle 
verwag dat woorde met dade sal ooreen-
stem. Alhoewel kinders gou kan kwaad 
word, vergewe hulle net so vining, en gee 
aan ander die groot gawe van ’n tweede 
kans. Hulle het ’n sterk sin vir reg en 
geregtigheid. Hulle kyk met nuwe oë na 
alles en wys ons op die Wonder en skoon-
heid van die wêreld rondom ons.
JOHANN CHRISTOPH ARNOLD
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Inleiding: leer in die 
vroeë jare 
Wanneer jy, na nege lange maande van wag, uiteindelik jou baba in jou arms vashou, is 
die manier hoe jou baba voel, die gewig van die liggaampie, die grootte wat jou arms 
vul, die sagtheid van jou baba se vel, daardie spesifieke babareuk, die geluidjies wat jou 
baba maak, hoe hy of sy lyk – die oulike vingertjies en toontjies, die donserige hare, die 
vertrekte gesiggie en die vuisies, uiteindelik ’n werklikheid. Sjoe! Om jou baba vas te hou, 
is soveel meer as die pragtige skanderings waarna julle maande lank al kyk, is dit nie? 
Dit vul my altyd met bewondering hoe ’n ma en pa weet hulle verwag ’n baba, die 
skanderings sien en voel hoe hul baba skop, tog is dit eers wanneer hulle aan hulle baba 
raak en hom of haar vashou, dat hy of sy ’n werklikheid word. 
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Maar jy het die skanderings ook vasgehou? Kan jy onthou hoe jy dit 
uitgedruk en op die yskasdeur geplak het en die videogreep op jou foon of 
tablet oor en oor gespeel het? Jy het toe ook jou baba ‘vasgehou’, het jy nie? 
Waarom is dit dan soveel anders om die skanderings vas te hou as om jou 
baba vas te hou? Die verskil tussen die ervaring om ’n skandering vas te 
hou en jou baba vas te hou, is die verskil tussen ’n teken wat simboliseer 
dat iets werklik is en dit wat wel werklik is. Jou baba is werklik, maar die 
skandering is ’n simbool van jou werklike baba. ’n Skandering, videogreep of 
’n foto is nie werklik nie. Dit is plat. Dit is twee-dimensioneel. Iets werkliks 
is drie-dimensioneel – dit is nie plat nie, dit het kante, dit vul spasie. 
Wanneer jy jou duim en wysvinger daarop plaas en dit van mekaar af weg 
beweeg, kan jy dit nie groter of kleiner maak nie. Aan ’n werklike voorwerp 
kan jy raak, jy kan dit omdraai en ’n drukkie gee. Jy kan daaraan ruik en 
soms kan jy dit selfs proe. Dit kan jy egter nie met ’n simbool doen nie. Daar 
is ’n afstand tussen jou en ’n skandering of ’n foto. Wanneer jy die werklike 
voorwerp in jou hande hou, kom jy in voeling met dit wat jy voel en ruik.  

Daar is ’n afstand tussen jou 
en ’n skandering of ’n foto. 
Wanneer jy die werklike 
voorwerp in jou hande hou, 
kom jy in voeling met dit wat jy 
voel en ruik.  

Dieselfde geld vir ’n versorger. Jy kan dalk 
aanlyn uitvind hoe om vir ’n baba om te 
gee, of kennis opdoen deur boeke te lees 
en werkswinkels by te woon. Jy kan selfs 
’n pop gebruik om te oefen hoe om vir ’n 
baba te sorg, maar dit is nie heeltemal 
dieselfde as die eerste keer wat jy ’n 
werklike baba wat in jou sorg gelaat is, 
vashou nie, is dit? Daar is ’n afstand 
tussen jou en die woorde op papier, of 
die beelde op ’n skerm, maar jy kom in 
voeling met dit waaraan jy vat, waaraan 
jy ruik en wat jy vashou.  

Die rede vir die verskille tussen hierdie twee ondervindings, is die dryfveer 
van Speel-speel Slim (geboorte tot 3 jaar). Hierdie boek is geskryf met die 
doelwit om die natuurlike instink van ouers en passievolle versorgers te 
ondersteun, om babas en kleuters tot op die ouderdom van drie jaar te 
ontwikkel op die manier waarop hulle die beste kennis opdoen:  
• Eerstens, deur liefgehê te word en vasgehou te word;
• tweedens, deur in voeling te kom met hulle eie liggame, dit te ondersoek 

en te ervaar;
• derdens, deur in voeling te kom met almal en alles rondom hulle, dit te 

ervaar en te ontdek; en
• vierdens, deur die eksperimentering met en toepassing van wat hulle 

deur beweging en doen geleer het. 

Om te kan ervaar dat hulle ’n aparte IEMAND is, wil babas en kleuters in voeling kom met hulself. Om te  
kan ervaar dat hulle BEHOORT, wil babas en kleuters met almal en alles rondom hulle in voeling kom. 
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WAT BABAS EN PEUTERS NODIG HET
Babas en peuters het nodig om in voeling te wees met hulself om te ervaar 
dat hulle ’n aparte iemand is. Hulle wil met almal en alles rondom hulle in 
voeling kom om sodoende alles en almal te leer ken en te voel: ek behoort.

Dit gebeur veral terwyl hulle speel en terselftertyd soveel as moontlik van 
hulle sintuie gebruik. Hulle gebruik verkieslik ook soveel as moontlik van 
hulle spiere om in ervarings ‘te duik’ wat deur intense nuuskierigheid om te 
leer, aangedryf word. Masaru Ibuka, ’n Japannese skrywer wat die boek: 
‘Kindergarten is too late’ geskryf het, het die essensie van ’n baba of peuter 
vasgevat toe hy gesê het:  “Kinders sal eerder speel as eet.” Vir hulle is leer 
nie ’n passiewe proses nie.  Dit is ’n iets wat jy daadwerklik doen totdat leer 
deel word van jou liggaam.  Soos die spreekwoord lui:  ‘As dit nie in die 
spiere is nie, is dit nie in die geheue nie.’

Die navorsers Peter Honey en Alan Mumfred sê dat leer net plaasgevind 
het as iemand iets beter kan doen as tevore.  Daarom moet babas en 
peuters meer ervaar, en wys dat hulle meer weet sodat hulle meer kan groei 
– fisies, emosioneel, sosiaal en kognitief.

Wat het babas en  
peuters nodig?

Om te speel,  
te leer en te groei.

Kop – kognitief

Ore en mond – sosiaal

Liggaam – fisies

Hart – emosioneel
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HOE OM HIERDIE BOEK TE GEBRUIK
SPEEL, LEER, GROEI (geboorte tot 3 jaar) is ’n eenvoudige rigtingwyser vir 
ouers en versorgers van babas en peuters van geboorte af tot op die ouder-
dom van drie jaar. Asook ’n aantal mylpale waarvoor jy in die proses kan 
uitkyk om sodoende seker te maak die kleinding maak goeie vordering, 
want groei en ontwikkeling vind plaas.

Hierdie boek is geskryf met die welstand en ontvouing van die kind in sy 
geheel in gedagte – liggaam, hart en brein – sowel as om op die spesifieke 
ontwikkelingsbehoeftes van ’n baba en peuter te fokus.  Soos wat ’n kind 
deur vele verskillende ontwikkelingsfases vanaf geboorte tot op die ouder-
dom van drie gaan, is dit soms ’n groot uitdaging om te weet wat om te 
verwag en wat billik is om op watter stadium te kan doen.

Met hierdie uitdaging in gedagte, is hierdie boek sodanig georganiseer om 
eerstens spesifiek aandag te gee aan die groter prentjie van ontwikkeling in 
die vroeë jare (inleiding), en daarna, in hoofstukke 1 – 11, kyk ons na elke 
ontwikkelingsfase.  Sekere aanbevelings en speelgoed word vir elke fase 
aanbeveel om realistiese verwagtings en ouderdomsgepaste stimulasie te 
ondersteun in die hoop dat jy bemagtig sal voel, opgewonde en gereed om  
’n ferm grondslag te lê vir lewenslange leer.

Vir babas en peuters is leer  
’n konstante vloei van  

ervaar en doen.

Vir ’n baba is  
leer = speel

Vir jou mag dit dalk lyk na speel, 
maar vir jou baba is dit regtig harde 

werk. Speel is hoe hulle leer om sin te 
maak van hulle omgewing en die 

wêreld rondom hulle.



Die weg tot leer
Jy mag wel wonder waarheen ’n baba, wat later ’n peuter word, op pad is.  Dit is 
eenvoudig – die doel van ouerskap en opvoeding is om die baba en peuter soveel 
konkrete lewensondervindinge as moontlik te bied sodat hulle vreugdevol hulself ontdek 
– sodanig dat hulle onafhanklik voel en seker is van hulself, maklik maatjies maak en met 
gemak kan leer.

hoofstuk 1
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Vormbaar: die vermoë om van vorm te kan verander, gevorm te word of onderrig te word.

Die doel van ouerskap en 
opvoeding is vir albei om 

uiteindelik oorbodig te raak, 
want die kind kan self  

verder leer.

Navorsing in die veld van neuro-wetenskap leer ons dat die tyd vanaf 
konsepsie tot ongeveer 14 maande na geboorte, die brein prettige leer-
ervarings soos ’n spons opslurp.  In hierdie tyd word die brein vinniger  
en makliker gevorm as enige ander tyd gedurende ’n mens se ganse lewe.  
Dit beteken dat ons regtig aandag moet gee aan:
• Wie ons toelaat om met ons babas en peuters in aanraking te kom;
• Die ervaringe waaraan ons ons babas en peuters blootstel wat ’n diep 

indruk sal laat en sal meewerk aan wie hulle eendag sal word; en
• Om die meeste te maak van hierdie hoogs vormende tyd van hulle 

lewens.
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Moet asseblief nie “maak die meeste van hierdie vormende tyd” verwar met 
“druk om te presteer” nie.  Die sleutel tot gelukkige, onafhanklike peuters 
wat straal van selfvertroue om binne hulle eie vermoëns maats te maak en 
maklik te leer, lê in die beskikbaarheid van die volgende:
• Volwassenes wat omgee, verstandig is en lief is daarvoor om die poten-

siaal in kleine mensies te ontsluit;
• Ouderdomsgepaste, konkrete en multi-sensoriese ervarings;
• Ruimte en die geleentheid om vrylik in daardie ruimte te beweeg, terwyl 

hulle hul liggame verken en ontdek wat hulle daarmee kan doen;
• Gesonde geleenthede om dinge en ander mense in hulle omgewing te 

ontdek en agter te kom hoe dinge werk; en
• Moedertaal rolmodelle wat voorwerpe kan benoem en verduidelik.

OM TE BEWEEG
As ’n sintuig, verwys beweging na drie innerlike sisteme wat saam as een sintuig 
funksioneer:

• Liggaamsbewustheid (propriosepsie) om te weet waar verskillende liggaams-
dele ten opsigte van mekaar is;

• Balans (vestibulêre funksie) die vermoë om regop te wees en bewegings 
opeenvolgend uit te voer, byvoorbeeld om regop te sit en op ’n beheerste 
manier uit te reik en ’n voorwerp op te tel; en 

• Om vooraf te weet hoeveel krag nodig is (kineses) om byvoorbeeld ’n bal te 
gooi of te skop.

VROEË KINDERONTWIKKELING  
(VKO)
Navorsing het getoon dat leer die beste plaasvind in die tydperk wat tipies 
bekend staan as Vroeë Kinderontwikkeling (VKO) – vanaf geboorte tot nege 
jaar – wanneer konkrete en multi-sensoriese ervarings meer is en die 
ervaring van simbole soos letters en syfers aanvanklik minder is.

Ja, jy moet jou baba en peuter voorberei om gereed te wees vir die 
toekoms, en tegnologie is tot ’n groot mate deel van die toekoms, maar die 
internet is soveel meer kragtig en betekenisvol wanneer ’n goed ontwik-
kelde, warmbloedige, laggende, bewegende, maak-jou-hande-vuil kind, wat 
gesonde verhoudinge met mense en die aarde het, gaande raak oor die 

Multi-sensoriese ervaringe is ervaringe wat jou sintuie van 
gevoel, beweging, reuk, smaak, gehoor en sig betrek.
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gebruike van tegnologie. Navorsing toon toenemend dat daar ’n verband is  
tussen (1) die onvermoë van mammas en babas om in voeling met mekaar 
te wees, sowel as babas met hulle eie liggame en die gepaardgaande effek 
wat afstand bring tussen babas, peuters en hulle omgewing, en (2) die spoed 
waarteen outisme regoor die wêreld toeneem.

MENSLIKE KONTAK

Die internet verklein weliswaar die afstand tussen plekke, maar dit vergroot die 
afstand en afsydigheid tussen mense.  Skype en tyd wat op Facebook deurge-
bring word, bring families en vriende van regoor die wêreld tog nader aan 
mekaar, of hoe?  Ja, dit gebeur wel, maar tog ook nie.  Beide is beter as 
hoegenaamd geen kontak nie, en tog is dit nie naastenby soos wanneer julle 
styf langs mekaar sit en saam ’n maaltyd geniet nie.

Dieselfde beginsel geld vir kos.  As dit so is dat die blote kyk na kos en om 
daaroor te gesels voldoende is, waarom het tuisgemaakte maaltye en gebak 
skielik so populêr geword as ’n manier om stres te verlig en as anti-depres-
sante? Aanraking, beweging, ruik en proe verbind die liggaam met die hart  
– vir jonk en oud.

Mense is konkrete drie-dimensionele wesens, nie plat soos op ’n skerm nie, 
en om in voeling te kom met dit wat konkreet bestaan laat ons intens lewendig 
voel.

Room, ’n boek deur Emma 
Donoghue, ook omskep in ’n 

rolprent, is ’n uitstaande 
voorbeeld van die wonder van 
nabyheid, en die beperkinge 

wat die afstand tussen mense 
en die internet (as die 

sogenaamde “ware” wêreld), 
op die jong brein plaas.

Navorsing wys daarop dat een van die redes waarom geletterdheidsvlakke in 
sommige lande afneem, is omdat in sodanige plekke, fotos, prente en video’s 
multi-sensoriese ervaringe in die vroeë jare verbysteek – die fokus is slegs op 
sien en hoor terwyl aanraking, beweging, reuk en smaak onderbenut word.
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LEER
Wanneer ’n baba en jong kind hulle sintuie uitput met hulle nuuskierigheid 
en die ontdekking van hulle omgewing, vul hulle hul breine met miljoene 
stukkies inligting wat lewend word wanneer hulle later daaroor skryf en 
lees.  Dan is l-e-e-u-s, nie net letters nie; die woord word weer daardie 
massiewe, onwelriekende, brullende karnivore waarmee hulle in die 
wildreservaat kennis gemaak het! Die woordsimbool vir daardie diere word 
wel l-e-e-u-s gespel, maar nou is skryf en lees maklik, want die ervaring was 
eerste en die woordsimbool het daarop gevolg. Skielik word die letters 
lewendig!

Baie babas, peuters en kinders word blootgestel aan simbole lank voordat 
hulle gereed is daarvoor en so word die wonderwêreld van simbole bederf 
selfs nog voordat hulle begin skryf en lees.  Hulle het die res van hulle 
lewens om te skryf of te tik en te lees.  Nou is egter die enigste tyd wat hulle 
uitbundig kan speel en steeds ouderdomstoepaslik optree.

Ongelukkig, hoe minder die ouer of versorger die gedagtes 
en hart van ’n kind jonger as ses verstaan, hoe meer dring 

hulle daarop aan dat die kind leer skryf en lees.  
Dit is asof hulle glo ’n inkleurboek het meer waarde as  

’n skoon bladsy, en ’n lêer vol werksblaaie kan die 
waardevolle ervaring van leer deur een dag by die  

dieretuin of brandweer deur te bring, vervang.

Dit grens aan 
kindermishandeling 

om ’n kind te leer skryf 
en lees voordat ’n kind 

daardie taal kan 
verstaan en met 

vertroue kan praat.
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Die geleidelike oorgang van konkrete na simboliese leer in VKO

Die onderstaande diagramme toon die geleidelike skuif van die rykdom van 
multi-sensoriese ervarings en bewegings van speelse leer gedurende die 
eerste ses jaar, tot by die toenemend meer beheersde, vaardige en simbo-
liese aard van leer tussen die ouderdom van ses en nege jaar. Die sukses 
waarmee ’n kind leer om te skryf en te lees, hang grootliks af van die 
kwaliteit van die leer ervaringe gedurende die eerste ses jaar.

Meer  
konkrete leer 

Minder  
simboliese leer

Jare

Jare

Geboorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geboorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minder  
konkrete leer

Meer  
simboliese leer



DIE WEG TOT LEER16

Wat maak dit moeilik vir ’n baba of peuter om  
te leer?
BUITE DIE BABA
• ’n Steriele, nie-stimulerende omgewing;
• ’n Harde, gewelddadige omgewing;
• Te min EK-tyd elke dag saam met mamma en pappa (of die voogde);
• Die afwesigheid van ’n simpatieke versorger as mamma moet teruggaan 

werk toe;
• Die te gereelde wisseling van versorgers;
• Te veel veranderinge op een tyd, of die meeste van die tyd;
• Die afwesigheid van ’n roetine;
• Swak taal-rolmodelle;
• Om ’n versorger te hê wat nie die baba of peuter se moedertaal praat nie; 

en 
• Wanneer versorgers en ouers hulle tale meng. 

Moedertaal: ’n Mens se geboortetaal en die taal waarmee ’n 
mens grootword en van ’n jong ouderdom af praat.

BINNE DIE BABA
• Gesondheidsprobleme;
• Moeite met voeding;
• Probleme met beweging – swaar kop, lae spiertonus (slap), fisiese  

misvormings;
• Moeite om in die rigting van klank te draai – herhaalde, onbehandelde 

oorinfeksies, gehoorgestremdheid;
• Moeite om geluide te maak of ’n stil baba – swak spiertonus in die tong, 

lippe en wange; en
• Moeite om kontak te maak met ouers, versorgers en ander mense.
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BINNE DIE PEUTER
• Moeite om kontak te maak met ouers, versorgers en ander peuters;
• Ontwikkelingsagterstande;
• Moeite om te luister en te praat – herhaalde, onbehandelde oorinfeksies, 

gehoorgestremheid, swak spiertonus in die tong, lippe en wange;  
• Moeite om te leer wanneer om te STOP – ’n gebrek aan impulsbeheer;
• Moeite met die uitvoer van instruksies – ouditiewe prosesserings-

probleme, swak ontwikkelde geheue, om nie die eerste keer te luister nie;
• Moeite met die opeenvolging van ’n taak byvoorbeeld om aan te trek; en
• Moeite om op een ding op ’n keer te fokus.

WAT MOET EK DOEN?

Kry professionele hulp.  As die probleem lê in die:

• Omgewing – vra vir die hulp van ’n maatskaplike werker;

• Liggaam (gesondheid) – vra vir die hulp van ’n klinieksuster of pediater;

• Liggaam (om te voed) – vra die hulp van ’n voedingskonsultant, klinieksuster of BabaGim instrukteur;

• Liggaam (gehoor) – vra die hulp van ’n oor-neus-en-keel spesialis en ’n oudioloog ;

• Liggaam (sig) – kry die hulp van ’n pediatriese oogkundige;

• Liggaam (fisiese ontwikkeling) – kry die hulp van ’n neuro-ontwikkelingsfisioterapeut met SI (Sensoriese Integrasie), kranio 
sakrale terapeut, chiropraktisyn of BabaGim instrukteur;

• Liggaam (spraak) – kry die hulp van ’n oudioloog en ’n spraakterapeut; en 

• Emosies – vra ’n maatskaplike werker of opvoedkundige sielkundige met spelterapie vir hulp.


