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ié studie rakende kinderspel het begin met die geskiedenis van kinders se

spel. Dit is interessant dat opvoedkundiges en geestelikes reeds baie

vroeg die waarde van spel erken het. Die bogenoemdes het dan gepleit en

hulle beywer vir die erkenning van spel as 'n noodsaaklike aktiwiteit om die kind in sy

totaliteit te laat ontwikkel. Daar was ook diegene wat spel as onnodig en as 'n

tydverspillende aktiwiteit beskou het. Volgens hierdie literatuurstudie rakende

kinderspel het baie navorsers reeds studies voltooi, terwyl baie steeds besig is met

navorsing betreffende wat spel nou eintlik is; van watter waarde spel vir die kind is;

wat nodig is om die kind aan spel te laat deelneem; asook in hoeverre die kind deur sy

spelomgewing beïnvloed word.

Dit is haas onmoontlik om al die voordele van kinderspel te noem. Enkele waardes

word in die verhandeling uitgelig, byvoorbeeld die sosialisering van die kind,

aangesien hy nie sonder ander persone ten volle kan ontwikkel nie. Daar is

verskillende verhoudinge wat deur middel van spel kan ontwikkel. Ten eerste is dit die

verhoudinge in die huisgesin wat ontwikkel moet word deur spel. Daarna volg die

kind-tot-kindverhouding en die kind-onderwyserverhouding, wat uitbrei tot

gemeenskapsverhoudinge.

Die kind het somtyds behoefte aan alleenspel. Dit is van groot belang vir die kind om

alleen te speel, homself te leer ken en te leer om homself besig te hou. Gebiedspel

hang baie nou saam met alleenspel. Vir die kind se ontwikkeling is dit uiters belangrik

dat hy die ervaring moet hê om 'n gebied, al is dit baie klein, vir homself te kan toe-

eien.

Onafhanklikheid en verantwoordelikheidsin ontwikkel spontaan deur spel. Die ouers

moet net sorg vir die nodige geleenthede om te kan speel, asook die verskaffing van
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stimulerende en veilige speelomgewings. Met hierdie voorsorgmaatreëls sal die kind se

emosionele en fisiese ontwikkeling normaal geskied. Wanneer kinders in hulle spel

gestrem word, kan dit lei tot die noodsaaklikheid vir terapeutiese behandeling. Ook in

hierdie behandeling speel die kind se spel 'n uiters belangrike rol, want spel is die

natuurlike kommunikasiemiddel vir 'n kind. Deur spel kan sy probleme vir die

waarnemer duidelik word, want dit is in sy spel dat hy uiting gee aan sy gevoelens,

hetsy negatief of positief. 'n Baie groot waarde van spel is geleë in die feit dat 'n kind

makliker leer deur middel van spel as deur formele onderrig. Op hierdie gebied het

verskeie navorsers bewys dat spel as 'n nuttige metode kan dien, soos in die voorbeeld

om wiskunde deur middel van spel aan te leer. Die opvoeding het dus 'n medium wat

nog baie nagevors kan en moet word. "Education - which is the promotion of growth,

child culture - will include teaching both in school and on the play-ground" (Lee,

1942: 40).

Speelgronde bied die terrein vir buitemuurse aktiwiteite - wat spel insluit - wat kan

dien as 'n verlengstuk van die klaskameropvoeding. Dit is hier waar die kind in sy

totaliteit ontwikkel. Die skoolhoof en die onderwyser kry geleenthede wat nie in die

klaskamer altyd moontlik is nie. Die kind ontvang hier bevrediging vir sy behoeftes,

asook geestelike groei deur verhoudinge met ander kinders, die onderwyser en die

skoolhoof met die regte gesindheid. Die skoolhoof wat dien as 'n rolmodel, sal nooit

die invloed wat hy op die leerlinge het, ooit na waarde kan skat nie. Dit is ook in die

buitemuurse aktiwiteite dat die kind leer hoe om sy vrye tyd nuttig te benut.

Die ouers speel 'n belangrike rol in die kind se ontwikkeling deur middel van spel.

Voordat die kind in die skool is, is die kind se ontwikkeling die ouer se verant-

woordelikheid Wanneer die kind skool toe gaan, deel die ouer dié belangrike verant-

woordelikheid met die onderwyser. Die ouer se invloed op die kind vir deelname aan

buitemuurse aktiwiteite is onberekenbaar. So ook is dit die ouer se plig om toe te sien

dat die kind sy vrye tyd nuttig en vrugbaar benut, want hierdie ondervinding neem hy

saam met hom tot in sy volwassenheid. Met groot genoegdoening kan die ouer die

waarde van spel, waarvan hy die basis gelê het, deur die kind se ganse lewe as 'n goue

draad geweef sien.
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"........-----his study regarding children's play and games commences with the

study thereof. It is interesting to note that pedagogues and spiritual

leaders already acknowledged the value of play and games at a very

early stage. Thus they have pleaded for and exerted themselves in favour of the

recognition of play and games as essential activities for the total development of the

child. There have been some who regarded play as unnecessary and time-consuming.

According to this literature study concerning children's play and games, many

researchers already completed their studies, while others are still researching the

subject to determine what play really is: Which value does play have for the child?

What is necessary to make the child participate in play and games? To which extent is

the child influenced by his play environment?

It is virtually impossible to mention all the advantages of play. Certain values are

discussed in this dissertation, e.g. the socialisation of the child, as he cannot develop

fully without other individuals. There are various relationships which can develop by

means of play. In the first place there is the relationship of the family which must be

developed, followed by the relationship between one child and another, as well as the

relationship between the pupil and the teacher. All of these lead to the building of

societal relationships.

A child is sometimes in need of play on his own. This is of great importance, as the

child gets to know himself and learns to occupy himself. Territorial play is closely

related to sole play. It is extremely important for the development of the child to have

experience of appropriating a territory or an area, however small, for himself.

Independence and a sense of responsibility are developed spontaneously by means of

play. The parents must merely provide the necessary opportunities for play, as well as

stimulating and safe play environments. If these precautionary measures are adhered
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to, the emotional and physical development of the child will take place naturally. If

children are hampered in their play, it can lead to the necessity to undergo therapeutic

treatment. During the course of this treatment the child's play is of extreme

importance, because play is the natural method of communication of the child. By

means of play his problems can become clear to an observer, because in his play he

expresses his feelings, whether they be positive or negative. Play is extremely valuable,

as a child learns more easily by play than through formal teaching. Various researchers

in this field have proved that play can be a useful method of learning, for example

mathematics. Education therefore has a medium available which can and must still be

researched extensively. "Education - which is the promotion of growth, child culture -

will include teaching both in school and on the playground" (Lee, 1942:40).

Playgrounds provide the space for extramural activities - which include play - which

can be an extension of the classroom education. This is the place where the child

develops as a whole. The principal and the teacher have opportunities which are not

always available in the classroom. On the playground the child's needs are satisfied

and spiritual growth takes place as a result of his relationship with other children, with

the teacher, as well as with the principal (if he has the right attitude). The principal

who serves as a role model, will never be able to fully judge the value of the influence

which he has on the pupils. Furthermore, it is by means of extramural activities that

the child learns to fully utilise his leisure time.

The parents play a very important role in the development of the child through play.

Before the child goes to school, his development is the responsibility of the parent.

When he goes to school, the parent shares this important responsibility with the

teacher. The parent has an incredibly great influence on the child's attendance of

extramural activities. Thus it is also the duty of the parent to see to it that the child

utilises his leisure time in a meaningful and fruitful manner, because this experience

accompanies a child into his adulthood. It causes a parent extreme satisfaction to

observe the golden thread of the value of play in the whole of his child's life, especially

as he himself lay the foundation.



ORIëNTERENDE INLEIDING

1.1 ORIëNTERING

inderspel is 'n Godgegewe gawe aan die mensdom. Soos alles in

die Skepping, is ook hierdie natuurlike drang van die kind om te

speel met 'n doel daargestel. Daarom is dit noodsaaklik dat

geleenthede in stimulerende omgewings aan kinders gebied word om spontaan uiting

aan hierdie drang te gee.

Met die navorsing van die geskiedenis van spel, het dit duidelik geword dat Martin

Luther al die belangrikheid van die speldrang by kinders besef het. Sy aanbevelings

was dat kinders toegelaat moet word om vryelik te kan speel en dat kinders nie in

afsondering gehou moet word soos die Roomse opvoeding dit bepaal het nie. Hy het

beweer dat sulke kinders gestrem word in hulontwikkeling, want die waarde van spel

is hoofsaaklik om die kind natuurlik te laat ontwikkel.

Die spel van die kind het nie net waarde vir die voorskoolse kind in sy ouerhuis nie,

maar ook in die skool. In die klaskamer kan spel met vrug aangewend word as

metode, want die kind luister meestal maar net in gewone onderrig en is dus passief.
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Die skool kan spel verder as buitemuurse aktiwiteit benut. Dit is hierdeur dat die kind

die geleenthede gebied word om in sy totaliteit te onwikkel. Die onderwyser en die

kind vind mekaar op 'n spontane wyse soos wat dit nie altyd in die klaskamer moontlik

is nie. 'n Aanvullende en 'n bevrugtingsproses van die opvoeding vind dus hier tussen

die kind en onderwyser plaas soos op geen ander gebied nie. Marais (1998: 6) sluit

pragtig en heel paslik hierbyaan: "Om sulke speletjies weer by skole in te stel bied aan

ondernemende en besielde leerkragte 'n uitmuntende geleentheid om by skoolkinders

buite die klaskamer betrokke te raak, hul vertroue te wen, en die nodige saadjies van

lewensnorme, karakter, beginsels, en taal- en kultuurtrots in die harte en lewens van

ontvanklike kinders te plant. Kinders wat nog gesond kan speel, het 'n voorsprong in

lewensvaardighede bo hul maats wat voor TV-stelle vasgenael of op skoolstoepe

vasgeroes sit".

Deur die beoefening van spel as buitemuurse aktiwiteit word by die kind die waarde

van vryetydsbesteding ingeskerp, asook die produktiewe benutting van tyd. Die kind

leer om deur beplanning volgens 'n rooster te werk en dan ervaar hy meer vryheid. So

het hy meer vrye tyd tot sy beskikking.

Spel hou nie net die kind besig nie, maar dit berei hom vir die volwasse lewe voor

deur sowel fisiese as geestelike ontwikkeling wat lei tot verantwoordelikheid,

selfstandigheid, inisiatief, ondernemingsgees, asook liefde vir die natuur en vir die

Skepper van die heelal. Met ander woorde, spellei die kind geleidelik op 'n spontane

wyse van onvolwassenheid tot volwassenheid. Paulus onderstreep wat gesê is: "Toe

ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, (gedoen en gespeel

soos 'n kind), geredeneer soos 'n kind maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van

'n kind afgelê" (1 Korintiërs 13: Il).

Die navorser gaan die waarde van hierdie speletjies vir die opvoedingsproses navors

met die hoop dat hierdie land se kinders weer spelende kinders sal word, sodat die

waarde van spel tot sy reg sal kom.
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1.2 PROBLEEMSTELLING

Vir die navorser is die een oorkoepelende probleem by kinderspel die miskenning van

die opvoedkundige waardes daarvan. 'n Belangrike faktor wat meewerk in die totale

ontwikkeling van die kind is sy spel, wat meestal beskou word as aktiwiteite wat die

kind besig hou totdat hy tot "produktiewe" aktiwiteite in staat is. Dit is bekend dat

daar vroeër selfs beweer is dat spel geen waarde vir die mens sou hê nie. Van Asch

(in Coetzee 1991: 185) praat van "weggegooide verspeelde tyd".

'n Erkende feit is dat die waarde van die kind se spel misken word deur ouers (Muller,

1991: 20). Baie ouers sien speel selfs as 'n "noisy, messy" en onnodige aktiwiteit

(Moyles, 1989: ix). Hierdie siening en gesindheid van die ouers benadeel hul kinders

se volledige ontwikkeling.

Die moderne mens leef teen 'n snelle tempo en is dikwels materialisties in sy strewe om

luuks te leef Dié leefwyse maak dit moeilik vir 'n ouer om altyd positief teenoor die

kind se spel op te tree. Die gevolg is dus dat die klein kind ontneem kan word van

genoeg tyd en geleenthede om spontaan te speel.

Die omgewing vir spelaktiwiteite kan vir die kind beperkend wees, want vir sinvolle,

spontane spel benodig 'n kind 'n stimulerende omgewing waar hy ongehinderd kan

speel. Die skepping van die omgewing is die verantwoordelikheid van die ouer by die

huis en die onderwyser by die skool, maar ongelukkig word hierdie

verantwoordelikheid nie altyd nagekom nie.

Die skool speel 'n belangrike rol in die kind se spel. 'n Onderwyser van Koffiefontein

het die volgende waargeneem: "Ek het gesien die kinders speel nie meer nie. Hulle wil

net sit en mekaar koggel, wat lei tot onaangename situasies" (Van Niekerk, 1998: 1).

Weloorwoë menings soos die volgende geniet nog rue die nodige erkenning en

oorweging in onderwyskringe nie: "Play forms a large part of the young child's life and
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affects his present as well as his future physical, mental, emotional and social

wellbeing. Play is a child's tool for learning" (Moyles, 1989: 1). Hierby sluit Plato,

die groot geleerde aan: "Jy kan meer leer van 'n mens in 'n uur se spel as in 'n jaar se

gesprekke" (Kuhn, 1987: 16).

Vir spelleiding in die skool is die regte gesindheid teenoor en genoegsame

belangstelling van die opvoeders in kinderspel 'n belangrike vereiste, asook die nodige

opleiding om spel vir ontwikkeling te benut. Coetzee (1991: 185) verwys na die

" ...moderne bestaanswyse van die kind wat dié basiese faset van die lewe negeer;

terwyl spel 'n magtige middel is wat die opvoeder kan aanwend om die kind op te

voed".

Daar bestaan bedenkinge oor spel, naamlik dat spel in die klaskamer in chaos kan

ontaard wanneer spel as metode toegepas word indien die onderwyser nie daartoe in

staat is om beheer uit te oefen nie.

In die moderne leefwyse, gedra deur tegnologiese ontwikkeling, is die vrye tyd tot die

kind se beskikking uiters beperk. Sy lewe word inderdaad gereël en gereglementeer.

Op alle gebiede vanaf die kant van die skool, die onderwysers, die ouers en sy land

word prestasies deur en van die kind dwingend vereis. Onder dié omstandighede word

die basiese lewensfaset van spel dikwels nie raakgesien nie of selfs doelbewus ontken

(Coetzee, 1991: 187).

Die moderne kind het te veel keuses om te maak tussen ontspanning, aktiwiteite en

studies. Gesell en Ilg (1973: 360) voeg verder by: "The modem child has too many set

tasks". Gevolglik is daar min of geen tyd vir speel nie. Ontoereikende en onveilige

speelgronde belemmer verder spontane kinderspel.
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1.3 DOEL VAN DIE STUDIE

Die doel van dié studie is om die waarde van kinderspel in die totale ontwikkeling van

die primêre skoolkind aan te toon en om gebiede waar spel tot voordeel van die kind

aangewend kan word, te identifiseer en aan te moedig. Om hierdie doel te bereik, sal

doelwitte nagestreefword om die volgende vas te stel:

• Die rol van die ouer deur middel van spel in die kind se ontwikkeling asook in die

verskaffing van die regte stimulerende omgewing vir laasgenoemde se spel.

• Die rol wat die kind se onmiddellike omgewing en gemeenskap deur middel van

spel in die proses van sy ontwikkeling vanaf die kleuterstadium speel.

• Die rol van die skool, die skoolhoof, die onderwyser en van spel as buitemuurse

aktiwiteit in die ontwikkeling van die primêre skoolkind tot sy totale menswees.

• Die houding en gesindheid van die onderwyser teenoor spel, asook hoe belangrik

dit vir 'n onderwyser is om in sy opleiding reeds kennis te maak met

speelaktiwiteite.

• Die mate waartoe spel in die klaskamer deur die onderwyser as metode aangewend

kan word.

• Om vas te stelof spel 'n rol vervul in die primêre skoolkind se vryetydsbesteding.

• Wat die aanbevelings na aanleiding van die navorsing in die probleemgebiede moet

wees, asook om die areas vir verdere navorsing te identifiseer.

1.4 METODE VAN DIE ONDERSOEK

Hierdie studie is gedoen met behulp van alle moontlike beskikbare literatuur. 'n

Uitgebreide literatuurstudie van alle tydskrifartikels en versamelwerke by alle

bereikbare biblioteke is gedoen. Genoegsame agtergrondkennis omtrent spel in die

buitemuurse situasie kon op hierdie wyse bekom word.
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Sekondêre bronne, aangevul deur primêre bronne, is verkry om die teoretiese kennis

van spel te bekom. Oorsese literatuur is ook gebruik. Die kennis wat verkry is uit

laasgenoemde leesstof, is versigtig gebruik om aan te pas by die Suid-Afrikaanse

omstandighede.

1.5 DEFINIëRING VAN BEGRIPPE

1.5.1 Inleiding

Die doel van hierdie afdeling is om baie oorsigtelik te kyk na terme rondom opvoeding,

onderwyser, skool, kultuur, spel, asook ander begrippe soos sport, rekreasie,

ontspanning en buitemuurse aktiwiteite wat soms met spel verwar word.

1.5.2 Die begrip "opvoeding"

"Opvoeding" is afgelei van die Griekse term "paidagogos", wat oorspronklik gebruik is

om 'n slaaf wat saam met die kind moes loop om hom op te pas en te beskerm, te

beskryf. Op 'n later stadium het die term die betekenis verkry om die

verantwoordelikheid te neem om die kind te vergesel tot geestelike selfverwesenliking

(Engelbrecht, Ysel, Griessel & Verster, 1987: 146). Schoeman (1975: 40) stem saam

met die voorafgaande uiteensetting en voeg by: Die Griekse woord "paidagogia"

waarvan die woorde "pedagogie" (opvoeding), "pedagogiek" (opvoedkunde)

afkomstig is, beteken kinderbegeleiding.

Volgens Van Loggerenberg en Jooste (1978: 35) beteken "opvoeding" na aanleiding

van die Latynse woord "educare" ("to lead forth") letterlik die omhoogleiding en

opheffing van die onmondige. Opvoeding is dus die positiewe beïnvloeding van 'n nie-

volwassene deur 'n volwassene met die duidelike doelom 'n verandering in die proses

teweeg te bring (Griessel, 1987: 16).
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Die belangrikheid van opvoeding vir die kind kan nie genoeg beklemtoon word nie.

Van Rooyen (1987: 13) verklaar dat die menslike wese gebore is met baie eienskappe,

karaktertrekke of eienaardighede wat hy op baie maniere moet verwesenlik om

sodoende vir homself 'n eie leefwêreld te skep. Ook is die kind as menslike wese nie -

soos in die meeste gevalle by diere - onafhanklik van die volwassene nie, maar is hy by

geboorte om hulp van sy medemens afhanklik. Die kind het nie alleen hulp nodig nie,

maar hy versoek dit ook ( Griessel, 1987: 28, 40). Die kind se natuurlike drang na

beweging vra ook dat die opvoeder opvoedingsituasies met 'n bepaalde doel moet

skep waarbinne bepaalde opvoedingshandelinge, byvoorbeeld spel, moet plaasvind

(Smit, 1992: 3).

Fourie (1973: 218) verklaar verder dat die kind ook die drang na of die behoefte aan 'n

estetiese opvoeding het. Griessel, Louwen Swart (1986: 182) waarsku dat 'n

opvoeding wat geen waardes en norme aan 'n kind voorhou nie, 'n ernstige bedreiging

inhou vir die mens se bewoning van die wêreld as tuiste. Omdat hier normoordrag

plaasvind, word pertinent daarop gewys dat die opvoeder nooit 'n kind vorm nie, want

hy is klaar deur sy Skepper gevorm (Schoeman, 1975: 104).

Verder moet die opvoeder 'deur middel van opvoedingshandelinge en -gebeure strewe

na die geleidelike besef van selfvertroue, die ontwaking van 'n morele bewustheid en

die groeiende verantwoordelikheid by die kind (Engelbrecht, Ysel, Griessel & Verster,

1984: 24). So moet die kind sy eie plekkie in die wêreld vind, maar sonder sy

opvoeding is hy hulpeloos, want die kind betree die wêreld sonder enige kennis. Alles

wat hy moet weet, moet hy leer en daarom is Van Rooyen (1987: 99) beslis dat die

kind gelei moet word om vir homself 'n sinvolle wêreld te skep. Volgens Cawood,

Stydom en Van Loggerenberg (1980: 2) is opvoeding steungewend.

Gedurende die Middeleeue het die idee van kinders en hulle spel velore gegaan en is

die kind so gou moontlik deel van die grootmenswêreld gemaak, met tragiese gevolge.

Die eise wat aan die kind gestel is, is aan die vermoëns van die volwassene gemeet.

Aristoteles (Atheense tydperk) weerspreek dit deur te sê dat die jong kind nie
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outomaties die volwassene se wêreld kan binnegaan nie. Die jong kind mag nie die

grootmenswêreld ingaan alvorens hy daarvoor gereed is nie. Die huidige duidelik

gedefinieerde onderskeid tussen volwassenheid en nie-volwassenheid het nie toe

bestaan nie (Engelbrecht, et al., 1987: 38).

Opvoeding is 'n proses van ontwikkeling en groei van al die menslike vermoëns, fisies

sowel as psigies, wat strek van die wieg tot aan die graf. Die belangrikste elemente

van die proses is die ouers, die skool en die kerk. Raubenheimer (1998: 5) ondersteun

hierdie stelling dat die ouers 'n onvervreembare en onoordraagbare verantwoordelik-

heid het wat betref die opvoeding van hulle kinders. Hulle doen dit in noue

samewerking met die skool. Die kerk is kragtens sy opdrag medeverantwoordelik vir

die opvoeding en onderwys van sy verbondskinders. Hy verwys ook na die taak van

die staat, naamlik dat die staat die verantwoordelikheid het om te sorg dat onderwys en

opleiding deur wetgewing só gereël word dat daar genoeg geleentheid vir elke kind is

om hom volgens sy eie aanleg, potensiaal en in ooreenstemming met sy religieuse

oortuigings vir sy lewenstaak voor te berei.

Van Rooyen (1987: 16) verwys ook na die totale uitwerking van alle direkte en

indirekte omgewingsinvloede van die staat, gemeenskap, kerk, skool en ouers op die

kind se volwassewording, asook sy uitbouing van hierdie invloede op sy weg na

volwassenheid. Van Wyk (1977: 24) borduur hierop voort deur te sê dat 'n mens 'n

ope moontlikheid is. Dit is nie 'n passiewe eenrigtinggebeure, 'n ongeskrewe blad wat

deur opvoeding "beskrywe" moet word nie, want die mens is altyd in dialoog met sy

werklikheid.

Sonder opvoeding is dit nie vir die individu of die gemeenskap moontlik om te bestaan

of hornself in 'n nuwe geslag te vernuwe nie. Duminy en Dreyer (1984: 54) vind in

'n studie onder adolessente dat hulle twyfel of hulle in staat sal wees om te voldoen

aan die eise van die toekoms en hulle beskou opvoeding as 'n belangrike middel

tot toekomstige sekuriteit. Om verseker te wees van hierdie toekomstige

sekuriteit, is die belangrikheid van die opvoeding van die kind verder daarin geleë
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dat die kind aktief betrokke moet wees by die opvoedingsproses. Die wording van die

kind beklemtoon sy aktiewe betrokkenheid volgens sy eie potensiaal en inisiatief.

Engelbrecht et al. (1984: 20) voeg by dat die volwassene die kind, wat besig is om van

nie-volwassenheid tot volwassenheid te groei, moet ondersteun om sodoende met

vertroue, " ...confidently en securely; in their mutual world ..." te lewe. Hy voeg verder

by: "Education is assistance to the child".

Dit is belangrik om daarop te let dat in ons Christelik-gefundeerde opvoeding die

volledigheid van die kind as mens skriftuurlik soos volg vertolk word: "... sodat die

mens wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke

goeie werk" (2 Timoteus 3: 17).

1.5.3 Die begrip" onderwyser"

Volgens Schoeman (1975: 40) word die begrip "onderwyser" afgelei van "pedagoog"

of "opvoeder", wat beteken om die kind te begelei. Daarom kan ons met reg aflei dat

die werkwoord "onderwys", "trek" en meer letterlik "optrek", "omhoog voer" of

"omhoog lei" beteken. Die selfstandige naamwoord "onderwyser" stam dus direk van

die werkwoord "onderwys"af. "Die onderwyser heers nie, maar lei, hy is nie baas en

dwingeland nie, maar vriend en leier - 'n geroepene van God" (Gunter, 1977: 110-

111). Die opvoeder is dus 'n voorbeeld vir die kind, die nie-volwassene, as die draer

van die beeld van die volwassene (Griessel, 1987: 104).

Om die kind in sy totaliteit te ontwikkel tot dié volwassenheid, moet daar rekening

gehou word met die feit dat die mees fundamentele eienskap van die menslike natuur

sy aktiwiteitsdrang is, wat hy reeds sedert die eerste maande van sy bestaan openbaar

(Keyter, 1941: 8, 49). Hierdie natuurlike drange van die kind vind gewoonlik uiting in

spel. Nou tree die simpatieke en inspirerende rol en leiding van die onderwyser na

vore as baie belangrik en noodsaaklik om die kind se liggaamlike en geestelike

ontwikkeling tot sy reg te laat kom.
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Cawood et al., (1980: 2) gaan verder deur elke onderwyser te verseker dat: " ... lank

nadat die geleerde feite reeds vergeet is, leef die beïnvloeding, inspirasie en die

gesindhede wat deur doeltreffende onderwys verwerf is, nog voort. Wie kan die

lengte, breedte, diepte en hoogte bepaal van die invloed wat uitgaan van die bekwame,

toegewyde en inspirerende onderwyser wat die eenheid, respek en toegeneentheid van

sy leerlinge verwerf het en wat waarlik met hulle kontak gemaak het".

Daarom moet nooit uit die oog verloor word dat onderwysers hoofsaaklik instrumente

van die onderwys is nie en dat, by al die veranderinge wat op die gebied van die

onderwys plaasvind, dit deurslaggewend sal bly of kwaliteitsonderrig in Suid-Afrika. 'n

werklikheid sal wees (Smit, 1992: 3).

1.5.4 Die begrip "skool"

Die woord "skool" stam van die Griekse woord "schole" af, wat aanvanklik die

betekenis ingehou het van die "vrye ledige tyd van die vrye burger". Later het die

woord 'n morfologiese betekenisverruiming ondergaan wat meer spesifiek dui op "die

beoefening van die vrye kunste" en nog later "die plek waar die vrye kunste beoefen

is", met ander woorde "waar daar geleer word". Die plek "waar daar geleer word"

was in die vroegste tye die ouerhuis omdat dit juis in die ouerhuis was waar geleer en

onderrig moes word (Fourie, 1973: 107). As gevolg van 'n besondere behoefte wat

binne die primitiewe gemeenskap ontstaan het omdat die ouers en die ouerhuis as

primêre opvoedingsinstansie nie meer die opvoedingstaak alleen kon volvoer nie, het

die latere skoolvorming spontaan ontstaan. Dit moes noodgedwonge oorgedra word

na ander mense en instansies soos die onderwyser en die skool (Pullen, 1979: 9). Die

skool, alhoewel dit as gevolg van die ouerhuis se behoeftes ontstaan het, is geen

verlengstuk van die ouerhuis nie. Dit funksioneer as 'n selfstandige inrigting met 'n

eiesoortige samelewingsverband wat 'n eie terrein, taak, roeping en opdrag het om uit

te voer en toegerus is met eie gesag om oor sy eie sake te kan beslis (Schoeman, 1975:

61).
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Verder kan die skool beskryf word as daardie plek waar die volwassene die

onvolwassene moet leer, met ander woorde, dis die plek waar die opvoeder en die

leerling mekaar ontmoet met die uitdruklike doelom die opvoedeling na sy uiteindelike

doel en bestemming van geestelike en totale volwassenheid te lei.

Kruger en Krause (1972: 226) vat die funksies van die skool as kinderwêreld soos volg

saam: Dit is naamlik 'n vertrouensmilieu, gesagsmilieu, kennismilieu, kultuurmilieu,

aktiwiteitsmilieu en laastens 'n belangstellingsmilieu.

Dewey het 'n skool in gedagte gehad wat met 'n gesamentlike poging van ouers,

onderwysers en kinders 'n bydrae lewer; daarom dat Dewey sy skool as 'n huis-om-die-

geheel en 'n samelewing-in-die-kleine wou vestig. Verder is Dewey se siening dat spel

'n lewe, 'n aktiwiteit is en daarom 'n integrerende deel behoort te vorm van onderwys

wat op die totale kind gerig is. Dit word vandag allerweë erken (Cawood et al., 1980:

44). Dewey wys daarop dat dit wat buitemuurs geleer word 'n verlengstuk moet wees

van wat in die skool geleer word en dat daar verder 'n vrye onderlinge spel tussen die

twee behoort te wees. Dit is slegs moontlik indien daar gemeenskaplike sosiale

kontak tussen die twee is. 'n Skool waar daar 'n gees van kameraadskap heers en wat

'n aandeel het in aktiwiteite, is geloofbaar.

1.5.5 Die begrip "kultuur"

"Kultuur" "...is die begrip wat die ganse geestelike besitting van 'n volk op elke

terrein, soos op die terrein van spel, omvat en (dit) wat oorgebly het nadat jy vergeet

het wat jy opsetlik geleer het" (Odendal, 1979: 625). Dan volg die verdere

omskrywing van die Latynse woord "cultura", wat na die letter van die woord beteken

om "te bewerk", dit wil sê om te verander en diensbaar te maak. Dit impliseer "...more

than a collection of mere isolated bits of behavior. It is the integrated sum total of

learned behavior traits which are manifest and shared by the members of a society"

(Shapiro, 1960: 168).
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Ook moet daar in verband met kultuur kennis geneem word van die religieuse

grondmotief wat beslag gelê het op die mens se hart, want die religieuse grondmotief

" bepaalt in diepste zin de gehele levens- en wereldbeschouwing ...", en op sy beurt

" zet zijn onuitwisbaar stempelop de cultuur, de wetenschap, de sociale structuren

periode, voor zover er inderdaad een leidende cultuurmacht is aan te wijzen, die aan de

historische ontwikkeling een vaste richting geeft" (Dooyeweerd, 1963: 8).

Uiteraard verskil die begrip "kultuur" uit verskillende oorweginge van volk tot volk.

Die basiese verskille tussen kultuurgroepe is geleë in verskille tussen religieuse

grondmotiewe, lewens- en wêreldbeskouinge, verskille in beskawingspeile, die

historiese grondwortels van volkere en verskille in godsdiensoortuiginge.

Verder het die kultuurbesit van In volk ontstaan uit die drang om voort te bestaan en

die mens se leefwêreld so te verander en aan te wend dat hy daarin kan gedy. Die mens

het deur die eeue heen geskep en herskep en aanpassings gemaak, want

beskawingsnorme en beskawingseise het hom daartoe genoop om te "verbeter".

Funksionele oorweginge aa~ die een, en institusionele oorweginge aan die ander kant,

omspan die totstandkoming van kultuur: "Each culture owes its completeness and

selfsufficiency to the fact that it satisfies the whole range of basic, instrumental and

integrative needs" (Malinowsky, 1944: 40).

1.5.6 Die begrip "spel"

Die Griekse filosowe Plato en Aristoteles, Comenius in die sewentiende eeu, asook

Rousseau, Pestalozzi en Froebel in die vroeë agtiende en negentiende eeue was

daarvan bewus dat spel 'n bepaalde doel het. Postma (1972: 168) sluit hierbyaan deur

te wys op die ontstaan van spel as gevolg van die behoefte om jou gevoelens uit te

druk. Deur spel moet iets bereik word en dit verskaf groot bevrediging. Van Wyk

(1974: 2) beweer verder dat die kind se spel by uitstek 'n kommunikasiemiddel is wat

die fundamentele deel van sy dialoog met die wêreld vorm.
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Die filosoof Fredrich von Schiller se teorie was dat spel 'n openbaring van oortollige

energie is. Die hooftrekke van die teorie van Buytendijk (1932: 5) is dat die

bewegingsdrang 'n primêre eienskap van die lewende organisme is en die basis van die

spel vorm. As 'n beweging 'n gevoel van lus opwek, ontstaan die behoefte om die

aktiwiteit te herhaal (herhalingsdrang). Dan is daar by hierdie spel die element van

verrassing aanwesig. Met 'n medespeler of 'n speelding, bv. 'n bal, is daar baie

verrassings- en variasiemoontlikhede wat die spel boeiend maak en die belangstelling

wakker hou. 'n Ander aspek is die gevoelsbinding met 'n speelding. Ons word herinner

aan die droefheid toe 'n speelding stukkend gegaan het.

Spelopenbaar homself in soveel fasette dat dit haas onmoontlik is om dit in slegs een

enkele sin of in 'n beknopte stelling as 'n definisie in woorde te stel sonder om die

betekenis daarvan vir die kind soms by te haal. Verskeie navorsers het gepoog om spel

te definieer, maar elke poging lig slegs een of 'n paar fasette van spel uit, want

kinderspel is die Godgegewe spontane drang in die mens om fisies en psigies te

ontwikkel. Coetzee (1991: 185) voeg by dat spelook vir die kind van die uiterste

belang is vir ontwikkeling, ontsluiting, ekspressie en sosialisering. Spel is die

belangrikste wyse deur middel waarvan kinders met sosiale situasies eksperimenteer.

Al spelende gee die kind uitdrukking aan wat hy voel en dink. Kinderspel bied daarom

'n natuurlike maar ook 'n unieke ruimte waarbinne die kind ontmoet kan word (Smith,

1989: 129).

Volgens Postma (1972: 168) word die "ek"-bewussyn by die sosiale spel versterk. Die

intensiteit van die belewing word vergroot as die "ek" opgeneem is in 'n kollektiewe

"ek". Ook word die besef van aktief te wees, tydens die spel versterk en die aktiwiteit

skep vreugde.

Elke mens word gebore met 'n drang om te beweeg en te speel, wat lei tot 'n

natuurlike behoefte aan die vrye beweging van die ledemate. Hierdie is vrye aktiwiteite

wat spontaan begin en wat plaasvind volgens eie wil, behoefte en verbeelding. Die

kind is altyd liggaamlik betrokke by sy spel. "Liggaamlikheid as deurleefde
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liggaamlikheid vorm dan ook die essensie van kinderspel en as sodanig die essensie van

die intensionaliteits-aktualisering deur spel" (Van Wyk, 1974: 42). Hierdie natuurlike

behoefte van die kind om te beweeg, maak dit vir hom onmoontlik om stil te wees en

gevolglik is dit maklik om te glo dat kinders al die fisiese ontwikkeling wat hulle nodig

het, deur dié biologiese faktore verkry. Om verder fisies te leer, is ingebou in 'n kind se

spel, naamlik balans, beheer, ratsheid en die koordinasie van die oog, brein en spiere

gekombineerd. Op sy beurt lei dit weer tot 'n groter gevoel van selfvertroue en

eiewaarde.

Ander aktiwiteite waarby die kind betrokke is - soos onder meer gevoelens,

waarnemings, fantasieë, denke, kreatiwiteite en gedragshandeling - is aktiwiteite wat

aangenaam, spontaan, vrywillig en selfbelonend is. Daarby is die uitbundigheid wat

spel kenmerk, 'n bevryding van senuspanning.

Spel is in die vroeëre stadium die belangrikste manier om te leer. Baie uitmuntende

opvoedkundiges het reeds tot die gevolgtrekking gekom dat die mees waardevolle leer

deur spel plaasvind (Moyles, 1989: 24). Die kind ondersoek deur middel van sy spel

die onbekende totdat dit bekend is. Hy leer om te diskrimineer, om te oordeel, te

ontleed, en te begryp. Spel kan beskryf word as tweevoudig, die kanaal na die

onbewuste en 'n kanaal na die lewensrealiteit. Die kind kan dus enersyds sy innerlike

verken en andersyds sy uiterlike wêreld ontmoet. Dit is met ander woorde sy

oefenterrein vir die vaardighede wat die volwasse lewe benodig. Daar is 'n verskil,

want spel is vir die kind In ernstige aangeleentheid, maar is anders by die volwassene

wat net op arbeid ingestel is. Spel is nie die teenoorgestelde van werk nie; albei is deel

van ons hele lewe. Spel is vir die kind lewensvervulling op sigself en daarom is sy spel

vir hom erns. Verder word spel bepaal deur die omgewing, die beskikbare materiaal en

die onderlinge verband waarin dit plaasvind. Sodoende word die omgewing

voortdurend deur spel herskep.

In die ware gees van spel is dit 'n doelwit op sigself sonder eindresultate wat beskou

kan word as materiële waarde of produktiwiteit. Miskien is dit die rede waarom die
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gemeenskap traag is om kinders se behoefte aan spel raak te sien of genoegsame

voorsiening daarvoor te maak.

Huizinga (in Coetzee, 1991: 185) verdien om hier genoem te word: "In het spel

hebben wij te doen met een voor iedereen terstond herkenbare, volstrekt primaire

categorie van het leven, een totaliteit, als er ooit iets is, wat dien naam verdient. In

haar geheelheid moeten wij trachten haar te verstaan en te waardeeren" .

1.5.7 Die begrip "sport"

Wat die begrip "sport" betref, is die oorsprong van die woord "sport" twyfelagtig,

want dit skyn twee grondwortels te hê, naamlik "spaurts" (Goties), wat op wedywering

dui, en die Latynse woord "se disportare", wat beteken "om afleiding te soek"

(Departement van Kultuursake, 1968: 5). Die woord "sport" het klaarblyklik uit

hierdie twee begrippe ontstaan, omdat sport afleiding sowel as inspanning as

grondtoon het. In werklikheid beteken sport dus die uitvoering van min of meer

natuurlike bedrywighede wat ontwikkel het in verband met die mens se stryd om te

bestaan en wat óf ter wille van wedywering, óf ter wille van rekreasie (vreugde)

uitgevoer word (Departement van Kultuursake, 1968: 5).

Wanneer getrag word om die begrip "sport" te definieer, moet daar eerstens bepaal

word of die aard van die handeling of aktiwiteit -op 'n sportiewe handeling dui. Die

sport waarna hier verwys word, is daardie sportsoorte wat georganiseerd plaasvind en

waaraan die skool 'n pertinente aandeel het, hetsy deur bemiddeling van die skool self

of deur middel van een of ander klub (byvoorbeeld 'n swemklub) waarmee die skool en

sy personeel skakeling het.

"Sport is a highly ambiguous term, having many different meanings. Some people

refer to sport when they are speaking of athletic competition, while others refer to

sport when they are discussing the organizational and financial status of a team"

(Bucher, 1972: 553). Vir Van der Stoep (1975: 18) impliseeer sport verskillende
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betekenisse, afhangende van die uitgangspunt wat vooropgestel word. Rippe (1974:

113) meen: "Het is de geestesgesteldheid waaruit de handeling voorkomt, die dat

doet".

By die primêre skoolleerling gaan die beoefening van sport eerder om die

liggaamsbeweging as om die prestasie daaraan verbonde: "...in zijn eigen tijpische

gefantaseerd speelwereldje ontoeganklik voor buitestaanders" (Vlot, 1972: 20). Dit

impliseer dat sport binne die ervaringsveld van die individu geleë is. Ook word sport

by die heel jong primêre skoolleerling dikwels deur enkelinge beoefen.

Wat is die verband tussen sport en spel? Daar bestaan heelwat misverstand tussen die

begrippe ispel' en 'sport'. In die Afrikaanse spreektaal word gepraat van: "...Tennis is

'n goeie "spel" om te beoefen" of "Tennis is 'n heilsame sport". In die Engelse

volksmond word hierdie twee begrippe duidelik omlyn, byvoorbeeld "Tennis is a

healthful game" en "It is enjoyable to play a game". Die verskil in begrip lê in die

woordanalise, byvoorbeeld: " ...play is a good means of spending spare time" ("play" is

'n selfstandige naamwoord) en "You must go and play outside" ("play" is 'n

werkwoord). In Afrikaans word gesê: "Ons speel 'n spel", maar nie, "Ons speel 'n

sport" nie. Daar kan wel gepraat word van: "Ons speel 'n spel verwant aan sport". (In

hierdie geval is "spel" en "sport" albei selfstandige naamwoord.)

Dat die kind hom spontaan in die spel begeef omdat dit aan hom soveel genot verskaf,

is 'n alombekende feit. Dit is een van daardie aangebore aktiwiteitsdrange in die

kindernatuur wat die kind tot eksplorasie van die wêreld om hom voer en wat op sy

beurt 'n vereiste vir groei tot volwassenheid is. Die kind maak in die fantasiewêreld

van sy spel die wêreld daarbuite 'n werklikheid van sy eie: "Kom ons speel huis-huis!

Ek is pa! Ek ry nou op my perd "(rietperdjie). So vereenvoudig hy die ingewikkelde

wêreld buite hom tot Inveilige wêreld van sy eie. Die kind vind 'n weg van aanpassing

in die lewe deur middel van sy spel.
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Dit sou 'n somber lewe vir die kind gewees het as hy sy lewe moes slyt in 'n wêreld

waar alles slegs bittere ems was. "Die spel van die kind is een van God se wonders in

sy skepping, want deur sy spel is die kind onbewus maar blymoedig besig om hom

voor te berei vir die moeilikste taak in die lewe: Hy is besig om te leer om homself,

maar tegelyk ook 'n volwaardige lid van die gemeenskap te wees" (Kruger & Krause,

1972: 117). Daarom wil hy reeds van kleins af speel volgens vaste reëls - in die begin

miskien reëls wat net by homself en tot sy voordeel strek - en toon hy in sy vroeë spel

reeds daardie eienskappe van gehoorsaamheid aan gesag.

Die woord "spel" word ook omskryf as "".'n handeling van spel: ('n) Handeling wat

nie ernstig is nie" (Odendal, 1979: 1041). Sport, deur dieselfde outeurs omskryf, lui:

"Spel waarby liggaamsbeweging te pas kom: voetbal, tennis, swem, atletiek,

ensovoorts" (Odendal, 1979: 1050).

Vir die amateur sal deelname aan sport die karakter van spel aanneem. Die

professionele tennisspeler se spel kom neer op arbeid met die doelom 'n bestaan te

maak en is dus nie spel in die sin van spel wat deur primêre skoolleerlinge gespeel

word nie. "The term 'sport' as applied to physical activities usually implies the

acquisition of skills, which is to a lesser degree associated also with the running and

chasing games so common to children's play" (Kane, 1972: 165). Daar kan volstaan

word deur te sê dat spel 'n komponent van sport is, maar 'n wyer betekenis het,

naamlik dat dit ook aktiwiteite insluit wat nie as sport gekwalifiseer word rue,

byvoorbeeld skaak, dambord en andere, terwyl sport as sulks bedrywighede impliseer

waar die beoefenaar 'n redelike mate van spierarbeid gebruik, binne neergelegde reëls

optree en waar daar 'n element van kompetisie teenwoordig is.

Die element van kompetisie lei tot beter prestasie, want dit is deel van die mens se

natuur om homself met andere te vergelyk (Craven, 1974: 19). Sport, of dan in sekere

gevalle spel, moet nooit los staan van die opvoedingsplan nie, want "". eensydige

(vorming) verstoor harmonieuse ontplooiing" (Pelser, 1977: 6). Die eensydige

ontwikkeling van die menslike verstand sal fisiese armoede tot gevolg hê, terwyl
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oordrewe beklemtoning van die fisiese aspek van die kind weer geestelike armoede tot

gevolg sal hê.

Sport moet gesien word as fundamentele lewensuitinge: dit behels vermaak,

kompensasie in maatskaplike defekte, prestigeverhoging (nie verafgoding nie),

liggaamlike en geestelike ontwikkeling en karaktervorming. Sport is voorts 'n

besondere of inherente onderdeel van spel, met die klem op prestasie in een of ander

vorm as einddoel. Dit vereis sekere vaardighede waar die menslike liggaam getemper

word tot dissipline teenoor 'n bepaalde uitdaging. Sport in die ware sin van die woord

veronderstel nie "...bulging muscles or great weight or size that matters in life, but a

symmetrical development which aims at making the body perform what the mind

dictates" (MacMillan, 1960: 52).

By die kind is sport en spel dus 'n spontane samehang tussen die mens se innerlike en

sy uiterlike, dit wil sê 'n samehang tussen spel en beweging. By die ouer persoon is

spel meer afgebaken en pertinent gerig op die spel self en die einddoel daarvan. Die

jong kind sal rondhardloop en 'n bal skop sonder dat daar 'n spesifieke doelstelling is

wat daarmee gepaard gaan. Die volwassene sal egter in sy spel, gestel tennis, ten doel

hê om sy opponent te uitoorlê. Vir die primêre skoolleerling is spel 'n doelop sigself,

terwyl spel by die volwassene dikwels die aanknopingspunt is tot In vooropgestelde

doelstelling. So sal die bankbestuurder byvoorbeeld 'n moontlike kliënt uitnooi vir 'n

potjie gholf met die oog op die moontlike oorreding van die kliënt om by sy bank sake

te doen. Omdat daar by kinderspel nie sprake van 'n doel is nie, is die enigste

aanduiding van die oorsprong van spel in 'n kind se leefstyl geleë.

Kinders moet geleer word om deur middel van buitemuurse spel te ontspan, dit te

geniet en goeie menseverhoudings aan te kweek, sodat hulle in harmonie met hul

medeskoliere kan leef tot voordeel van hul naaste en tot eer van God (Thirion, 1981:

202). Met sy talryke buitekurrikulêre aktiwiteite bied die skool vandag ook baie

geleenthede vir ontspannings- en rekreasieruimtes (Botha, 1975: 15).
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1.5.8 Die begrip "rekreasie"

Vir die begrip "rekreasie" word sinonieme woorde aangegee as "ontspanning",

"vermaak", herskepping" en "jou geestelik verfris" (Odendal, 1979: 893).

Oppervlakkig beskou kom dit voor of rekreasie en ontspanning sinonieme begrippe is.

Alhoewel dié twee begrippe verwant in betekenis is, bestaan daar tog wesenlike

verskille. Na 'n harde rugbywedstryd sal selfs die fiksste speler vir 'n wyle in 'n

gemakstoel gaan sit om geestelik en fisies te ontspan. As hy ten volle uitgerus is of

ontspan het, tree 'n behoefte aan rekreasie, dit wil sê herskepping, na vore (Roberts,

1978: 7). Rekreasie kan beskou word as 'n aktiewe onderdeel van die begrip

"ontspanning" of "vryetydsbesteding". Die Franse woord "recreare" verwys na

"herskepping" (van die menslike gees en liggaam) met die doelom weer te kan skep,

dit wil sê, arbeid te verrig (Botha, 1971: 2). By implikasie kom dit daarop neer dat die

begrip "rekreasie" voltrek word wanneer vrye tyd sinvol en doeltreffend verwyl word.

"Rekreasie" word voorts omskryf as: " ...the antithesis of work" (Butler, 1972: 3) en

dui op dié tyd wanneer 'n persoon vry van enige verpligting is en tyd tot sy beskikking

het wat hy tot sy eie heil kan aanwend. Daar dien gelet te word op die feit dat sinvolle

ontspanning, dit wil sê rekreasie, alleen moontlik is as iets gedoen word, terwyl

niksdoen nie-sinvolle vryetydsbesteding impliseer (Van Loggerenberg & Jooste, 1979:

71). Die begrip "rekreasie" is wyd genoeg om spel in te sluit, maar ook "...every free

activity ...for the enrichment of life" (Butler, 1972: 3). Plato het reeds eeue gelede

beweer dat spel die edelste van alle tydverdrywe is (Cawood et al., 1980: 44).

1.5.9 Die begrip "ontspanning"

Die begrip "ontspanning" ontleen sy grammatikale ontstaan aan die werkwoord

"span" wat alledaags letterlik geassosieer word met die "tensie of spanning" op 'n

veer of die snaar van 'n boog of van enige snaarinstrument. In hierdie verband sal

ontspanning dan beteken die "ophef' van die reeds bestaande volgehoue spanning wat

baie bevorderlik VIr die betrokke instrument is. Ontspanning is die passiewe

onderdeel van rekreasie. Die Engelse woord vir ontspanning is "relaxation" en:
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" ...may be seen as recuperation from daily pressures" (Parker, 1976: 19). In 'n

oordraaglike sin beteken dit dat die menslike organisme in sy aktiewe lewe steeds

wakker, paraat en "alert", dit wil sê ingespan, moet wees om aan die steeds

toenemende eise van die broodwinningsprofessie te kan voldoen. Hierdie toestand van

volgehoue spanning - en die daarmee gepaardgaande gejaagdheid - kan noodlottige

gevolge hê, soos aangetoon word deur medici. Hulle beweer dat die getal slagoffers

van trombose wat direk hieraan te wyte is, nog daagliks sal toeneem en dat dit as een

van die vernaamste doodsoorsake van die toekoms sal geld, tensy die spanning

oordeelkundig afgewissel word met ontspanning. Gedurende die afwisselende

periodes van ontspanning kry die organisme dan die geleentheid om sy fisiese krag te

herwin, maar veralom emosionele spanninge natuurlik af te rangeer. Hierdie

laasgenoemde gedagte sluit aan by die Engelse begrip "recreate" (herskep). In die

ontspanning ondergaan die organisme dan In heilsame verfrissing wat hom in staat stel

om hom weer by hernuwing te kan inspan. Ontspanning kan natuurlik verskeie vorme

aanneem. Dit kan beskryf word as In aktiwiteit waaraan die individu kan deelneem

sonder dwang, sodat Ingevoel van bevrediging ontstaan (Van der Merwe, 1973: 17).

Ontspanning het In karakter wat tweërlei van aard is. Dit kan georganiseerd geskied,

byvoorbeeld In uitstappie na 'n mooi park om speletjies te speel. Verder kan spelook

grootliks die verskaffing van ontspanning van die gees en oefening vir die liggam wees

(Van Loggerenberg, 1973: 88) of dit kan ongeorganiseerd geskied, byvoorbeeld waar

die persoon bloot niks doen nie.

1.5.10 Die begrip "buitemuurse aktiwiteite"

"Buitemuurs" dui op aktiwiteite wat buite die formele skoolure plaasvind. Die HAT

(Odendal, 1979: 89) omskryf "aktiwiteit" as In "toestand van aktief, bedrywig te wees,

met die vermoë om dinge te doen". Die begrip "buitemuurse aktiwiteit" dui op enige

aktiwiteit waarmee die leerling buite formele onderrig besig is wat hom in In toestand

plaas van aktief wees of bedrywig wees en waarin hy die vermoë salopenbaar om iets

positiefs te kan doen of uit te rig, ongeag die plek of tyd. Dit is In opvoedingsmiddel
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wat beoog om van die kind 'n beter mens te maak om sodoende goeie burgerskap te

handhaaf (Van Loggerenberg, 1973: 88).

Van der Merwe (1992: 90) vat alles mooi saam deur te sê: "Buitemuurse aktiwiteite

het dus betrekking op die liggaamlike, geestelike en kulturele ontwikkeling van die

opvoedeling soos byvoorbeeld spel, rugbyen netbal, asook Christelike

jeugorganisasies soos die Kerkjeugaksies en kultuurorganisasies soos die

Voortrekkers" .

1.6 PROGRAMAANKONDIGING

In hierdie verhandeling word in Hoofstuk 1 'n beskouing gegee oor die probleem wat

nagevors word en hoe die navorser beoog om uitvoering aan die navorsing te gee.

Die historiese ontwikkeling van spel in ander lande en in Suid-Afrika word In

Hoofstuk 2 weergegee. Die geleidelike bewuswording by opvoedkundiges, geestelikes

en ander volwassenes van die kind se menswees en sy spel vanaf die vroegste eeue tot

op die huidige tydstip blyk hier duidelik.

In Hoofstuk 3 val die lig op die opvoedkundige waarde van kinderspel. Die navorser

poog om die waarde van kinderspel soos 'n goue draad deur die verhandeling te weef

sodat entoesiasme vir die implementering van spel by die leser kan groei.

In Hoofstuk 4 word die waarde van spel as buitemuurse aktiwiteit beklemtoon. Dit

dien as verlengstuk van die opvoeding in die klaskamer en die totale ontwikkeling van

die kind lê daarin opgesluit.

Hoofstuk 5 word gewy aan bevindings waartoe die navorser tydens die studie gekom

het. 'n Samevatting van die studie word gedoen en daar word ook gepoog om

aanbevelings te maak. Terreine vir verdere navorsing word voorgestel.



DIE HISTORIESE ONTWIKKELING VAN DIE
AANWENDING VAN KINDERSPEL

IN DIE OPVOEDINGSPROSES

2.1 INLEIDING

ie oorsprong van baie speletjies kan teruggevoer word na outydse

godsdienstige of bygelowige rituele. So het die Griekse liefde vir atletiek,

hardloop, spring en gooi 'n belangrike deel van die oefenprogram geword.

Daar het geen twyfel in die Griek se gemoed bestaan dat hoe beter die vertoning, hoe

meer goedgunstiglik dit deur die geeste ontvang sal word nie. Een van die doelwitte

wat gelei het tot die Olimpiese spele, was om die geeste te dien (Braseh, 1972: 258).

Ander speletjies het ontwikkelom aan 'n spesiale behoefte te voldoen en wat betreklik

modern is. Verder is ander speletjies nie beplan of ontwerp nie, maar het hulle net

gebeur (Viney & Grant, 1978: 1). Behalwe hulle godsdienstige of bygelowige

oogmerke met spel, het die outydse gemeenskappe ander gebruike vir spel gehad.

Sommige van dié gebruike bestaan vandag nog.

Spele berei jong mense voor vir die harde volwasse lewe. Spel dien as 'n uitlaatklep vir

aggressie; dit is beter vir 'n seun om die bal te skop as om sy suster of selfs die

onderwyser te skop! Ook gee spel'n gevoel van trots en selfvertroue; 'n speler ervaar

'n gevoel van bevrediging as hy goed gespeel het, 'n gevoel van triomf as hy gewen
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het. "Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Nou wag die

oorwinnaarskroon vir my" (2 Timoteus 4: 7, 8).

Dit was nog belangriker om die jong mens, veral seuns, voor te berei om diere te jag en

altyd gereed en paraat te wees "...om die goeie stryd stry" (1 Timoteus 1: 18), sy

dorp te verdedig en om van sy vyande te ontsnap of oor hulle te seëvier. Hy het dus

geleer om te hardloop en te spring. Fisiese krag en ratsheid was vir vroeëre

gemeenskappe essensieel: swak en lomp mense leef gewoonlik nie lank of gelukkig nie.

Spel is dus opvoeding en net so belangrik soos wat dit vandag is om te leer lees en

skryf. 'n Algemene geloof is dat gedwonge speletjies in die laaste eeu deur openbare

skoolhoofde bedink is. Maar speletjies, wat natuurlik verskillend van aard was, was

reeds 'n duisend jaar gelede verpligtend vir Anglo-Saksiese seuns.

Baie gewoontes het ook begin as rituele om 'n goeie oes te verseker en met verloop

van tyd het dit geleidelik verander in speletjies wat vir vermaak gespeel word (Viney &

Grant, 1978: 2). 'n Meksikaanse ras het baie ontberings gely as gevolg van droogte.

Dit het gelei tot speletjies. Hulle was oortuig dat die speletjies op 'n magiese wyse die

natuur sou forseer om reën te bring sodat hulle gesaaides sou groei (Braseh, 1972: 2).

Speletjies was baie belangrik in die winter en die opvolgende lente, want - so het hulle

geglo - sou die koms van die son verhaas word om sodoende 'n vrugbare seisoen te

verseker.

2.2 VERSKEIE TIPES SPELETJIES

2.2.1 Die ontstaan van sommige speletjies

Die soorte speletjies wat jong mans voorberei het vir veg en jag sluit in wat vandag

bekend is as boks en skerrnkuns, terwyl atletiek hardloop, spring en gooi insluit. Bal-

speletjies mag op dieselfde manier ontstaan het. Skynbaar was die vroeëre vorme van

spanspeletjies verwant aan gevegte tussen stamme.
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Hoewel dit waar is dat die Grieke en Romeine ingewikkelde speletjies met streng reëls

gespeel het, was die mees populêre speletjies van die tyd ruwe spel. Die gewone

Romeinse idee van pret was om te kyk hoe mense en diere op 'n wrede manier vermoor

is Selfs balspeletjies was ruwe geleenthede. Daar was omtrent geen reëls en geen

skeidsregters nie en enige getal persone kon speel. Die voetbal wat teen die middel van

die negentiende eeu gespeel was, was meer soos gemeenskapsonluste (Viney & Grant,

1978: 3).

Vroeg in die geskiedenis van Griekeland het praktiese atletiek en gimnastiek 'n

nasionale strewe geword. Die soeke na 'n gesonde verstand en 'n gesonde liggaam was

vir die Grieke baie belangrik. Hulle het hul sporthelde vereer in hul heldegedigte, soos

bevestig word deur die geskrifte van Homer. Hulle het geglo dat wedywering in spel

nie alleen die liggaam versterk nie, maar ook die verstand vorm.

Die Middeleeuse mense het nie jaarlikse lang vakansies gehad nie. Hulle het egter nie

elke dag van die jaar gewerk nie. Die kerk het baie mag in daardie tyd gehad en het die

bevel uitgereik dat daar geen werk of spel op Sondag mag wees nie. In daardie tyd was

"holiday" 'n "holy day", omdat Sondae en die dae van die heiliges heilig was (Davies,

1972: 77). Soos die jare verby gegaan het, het die heilige dae minder geword, maar

die woord het bly vassteek en word 'n "holiday", soos 'n "holy day", steeds vandag

gesien as 'n dag waarop geen werk of spel toegelaat moet word nie.

2.2.2 Die belangrikheid van die bal

Balspeletjies is waarskynlik die oudste vorm van spel in die wêreld, want daar is talle

ronde voorwerpe in die natuur soos byvoorbeeld appels, lemoene en klappers. Dit alles

kan goed dien as balle. 'n Bal is 'n eenvoudige maar 'n eienaardige ding. Hoewel dit 'n

soliede voorwerp is, het dit net een oppervlakte - geen op of af, geen lengte en breedte

nie. Vanuit enige hoek wat jy die bal sien, lyk dit eenders en dit reageer op dieselfde

manier, al word dit vanuit enige rigting afgeslaan. Geen ander voorwerp het hierdie

eienskappe nie.
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'n Ronde voorwerp verskaf eienaardige bevrediging. Dit is altyd 'n groot plesier om

tussen die klippe op die strand 'n perfekte of byna perfekte ronde voorwerp te vind,

want die vorm daarvan is baie bevredigend. Ons voorouers het sonder twyfelook so

gevoel. Miskien het die kinders van die Steentydperk ronde klippe na mekaar gegooi

en gevang. Moontlik was die ronde klip vir die kind mooi, en het hy dit bewaar totdat

hy die nut daarvan kon vind (Viney & Grant, 1978: 6).

Gedurende 'n outydse Egiptiese feesgeleentheid het die priesters 'n spel gespeel met In

bal wat die kop van die god, Osiris, voorgestel het. In Indiaanse stam het jaarliks 'n

soort oorlogspel gespeel. Die een span het 'n goeie en die ander span 'n slegte toekoms

voorgestel. As die goeie span wen, voorspel dit 'n goeie toekoms vir die stam. Die

Eskimo's het elke herfs 'n ritueel gehad waartydens Inbal in In soort van wiegie gevang

is. Die bal het die son voorgestel. Die idee van die ritueel was om die son se

ondergang, wat die teken van 'n lang en donker winter was, te vertraag.

Die gebruik van 'n bal as In simbool van die son was betreklik algemeen. Sommige

Amerikaanse Indiane speel 'n soort voetbal waarvan die baan van oos na wes loop soos

die son daagliks doen. Die' ou gewoonte in verskeie Engelse gemeenskappe om tydens

sekere feeste 'n bal rond te dra, het waarskynlik begin as 'n manier om die son aan te

moedig om te skyn. As die son nie skyn nie, sal die oes swak wees en dit beteken

moeilike tye of selfs die dood vir die mense. Daar was definitiewe reëls in primitiewe

balspeletjies om die winde te beheer, want hulle het geglo die winde bring die lewe.

Twee spanne het die aarde en die lug verteenwoordig en omdat niemand dit sou durf

waag om die gode te bedrieg nie, was 'n skeidsregter oorbodig.

As die eerste bal 'n klip was, dan was die volgende stap moontlik die blaas van 'n dier,

wat natuurlik baie ligter is en geskop en gehop kan word. Oudheidkundiges wat in

Egipte gewerk het, het balle gevind wat van hout, vere of kledingstof wat met leer

oorgetrek was, gemaak was. Hierdie balle was omtrent vier duisend jaar oud. In baie

moderne speletjies word balle gebruik wat oorgetrek is met leer, terwyl vere 'n
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ongewone stopsel sal wees. Met verloop van tyd is die bal na verskillende vorms

verander om verskillende soorte speletjies te pas. Die moderne balle wat met rubber

oorgetrek is, dateer slegs vanaf 1902 (Jewell, 1977: 92). Die moderne balspeletjies is

normaalweg goed georganiseerd met streng reëls. Daar kan egter gesê word dat alle

balspeletjies ook terselfdertyd outyds is, want hulle het almal gegroei uit die eerste

eenvoudige spel van vang, skop en gooi deur die kinders van die Steentydperk.

Mode mag iets daarmee te doen hê, byvoorbeeld die kort lewe van die "hula-hoops" en

klimtolle. Vandat dit ontdek is dat 'n bolvormige voorwerp gerol, gegooi, gevang en

geskop kan word, het balspeletjies mode geword (Jewell, 1977: 57). Maar mode kan

beswaarlik die populariteit van speletjies wat langer as honderd jaar geduur het,

verklaar. Watter speletjies salons agterkleinkinders speel? Dit is moeilik om selfs te

raai. Maar een ding is seker. Ons agterkleinkinders en hul agterkleinkinders sal om die

beurt een of ander soort speletjie speel. Hulle spel sal baie beslis die gooi, skop of slaan

van 'n bal behels.

2.2.3 Albasterspel skakel by balspel in

Albasters hou tot 'n hoë mate verband met balle. Die naam "albaster" is bedrieglik,

want soms is verskillende vorme van speletjies met balle, wat gemaak is van marmer,

gespeel. Dit word beweer dat die naam afgelei is van die Griekse woord "marmaros",

wat beteken "sparkle" en dit mag wel 'n aanduiding wees van die plek van die speletjie

se oorsprong, asook die materiaal waarvan die vroeëre balle gemaak is (Jewell, 1977:

89). Verder het die Griekse en Romeinse kinders met neute gespeel. Die neut is in

gate geklap of in 'n sirkel op die grond of daar is probeer om die ander neute uit die

sirkel of uit 'n lyn te stamp. Om na 'n gaatjie te mik, is steeds 'n speletjie wat gespeel

word. Hoewel daar baie variasies van dié spel vanaf die Romeinse tye was, het die idee

basies dieselfde gebly.

Albasterspel moet seker een van die oudste oorlewende speletjies wees. Om klein

balletjies deur uitgekerfde gate te rol, is 'n onderdeel van die albasterfamiliespeletjie.
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Een van die speletjies word genoem "Drie gate" - elke gat het sy eie waarde. 'n Ander

speletjie wat "Handers"genoem word, word gespeel met 'n groter gat van omtrent ses

sentimeter in deursnee. Dit is byna ongelooflik dat in die Kongradistrik aan die voet

van die Himalye-berge 'n speletjie met boontjies in 'n holte in die grond gespeel word.

Die spel het 'n baie ingewikkelde sisteem van puntetelling. Dit word beskou as van

outydse oorsprong (Jewell, 1977: 89).

Elke jaar op Goeie Vrydag vind die Britse Individuele Albasterkampioenskap by Finley

Green in Sussex plaas. Dit vind reeds vanaf die agtiende eeu plaas en volgens die

tradisionele oorlewering het dit sy oorsprong in die jaar 1600, toe twee dorpenaars die

spel moes speel om te beslis oor die huwelik met 'n plaaslike meisie. Dit verduidelik

dan ook die tradisie waarom net mans by Finley Green albaster speel. 'n Sementblok,

wat die ring genoem word, word bedek met gladde klam sand. Daar word 94 albasters

op die ring gestrooi. Dit is klein balletjies van gebakte klei met 'n deursnee van een

sentimeter. Elke speler van die ses mansspanne het sy eie "folley", wat ook 'n bal van

gebakte klei is, maar wat omtrent een en 'n halwe sentimeter in deursnee is. Met

hierdie "Folleys" moet hulle probeer om soveel as moontlik van die balle op die ring uit

te skiet.

In die agtiende eeu was daar 'n bekoorlike klein balspel wat deur dames gespeel is. Dit

was "Troule-In-Madarn" genoem. Dit kan direk geassosieer word met albasters, maar

sommige kenners verbind dit met die Bagatel-familie. Dit word gespeel deur klein

metaal- of houtballetjies in gaatjies aan die end van 'n houtraam te rol. 'n Ander variasie

van hierdie spel het genommerde boë in plaas van die gaatjies. 'n Albasterspel wat

bekend was as "Die Slot" of "Marble Dice" is gespeel met 'n agtsydige dobbelsteen.

Die dobbelsteen is op 'n platgedrukte bal geplaas en het dan gedien as die teiken vir die

albasters. Die albasters is dan gerol en die nommer op die dobbelsteen, nadat dit tot

stilstand gekom het, het die telling aangedui. Werktuie wat in Egipte opgegrawe is, het

getoon dat 'n vorm van rolbal bekend was so vroeg as 520 v.C. en 'n soortgelyke spel

is in ander dele van die wêreld opgeteken. Rolbal kan nagespoor word tot die twaalfde

eeu.
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Aan die einde van die negentiende eeu was 'n meer primitiewe vorm van rolbal 'n spel

met vyf klippe. Die vyf klippe was soos 'n piramide opgestapel. Daar is met In ander

klip na die stapel klippe gemik met die doelom die vyf klippe so wyd as moontlik te

versprei (Jewell, 1977: 92).

Daar is ander vermaak wat, alhoewel dit nie met In bal gespeel word nie, tog ook

speletjies is. Daarom het speletjies geleidelik deel van die mens se sosiale lewe geword.

Selfs die Bybel, wat hoofsaaklik op die geestelike welsyn van die mens ingestel is, kan

nie ligaamlike aktiwiteite en die krag wat dit meebring, geheel en al ignoreer nie. "In

daardie dag gaan Ek Jerusalem 'n rotsblok maak vir al die volke. Elkeen wat hom

probeer optel, gaan hom seer maak" (Sagaria, 12: 3). In die Nuwe Testament word

dikwels verwys na spele en Paulus, wat deeglik bewus was van hoe dit in die

alledaagse lewe inpas, het dikwels metaforiese gebruik daarvan gemaak. Speletjies,

soos ander tydverdrywe, het moontlik huloorsprong in twee groot behoeftes van die

mens gehad, naamlik eerstens om te oorleef en tweedens in 'n soeke na 'n hoër mag as

die mens self om in te glo en te dien.

Om twee redes is dit nie moontlik om die kronologiese ontwikkeling van die speletjies

wat vandag gespeel word, se verband vas te stel nie. Daar kan nie met sekerheid bepaal

word wanneer 'n sekere speletjie ontstaan het of tot watter mate die uitvinding van elke

speletjie beïnvloed is deur ander reeds bestaande speletjies nie (Viney & Grant, 1978:

7).

2.3 DIE VOORWETENSKAPLIKE PERIODE

2.3.1 Die Ou-Egiptiese Tydperk

By kinders is die liefde vir spel 'n ingebore eienskap. Spontane spel word deur alle

kinders geniet. Dit is waar wat betref beskaafde sowel as primitiewe volke, vandag

sowel as duisende jare gelede. Die kinders van hoër beskaafde volke het slegs mooier

speelgoed. In die piramides van Egipte is ook werklike speelgoed gevind waarmee die
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Egiptiese kinders duisende jare gelede gespeel het. Die speelgoed toon 'n ooreenkoms

met die speelgoed van vandag. So is daar balle van leer, poppe met hare van fyn vesels

en selfs 'n leeutjie waarvan die bek oop en toe kan gaan as aan 'n toutjie getrek word -

'n speelding wat die kinders van vandag veel vreugde sou gee (Boeseken, 1951: 2762).

2.3.2 Die Ou-Israelitiese Tydperk

Volgens Coetzee (1963: 29) huldig verskillende volke verskillende beskouings rakende

kinderspel. In die Ou-Israelitiese opvoedingsisteem het die vader die ouer seuns geleer,

terwyl die jonger seuns en die dogters onder die moeder se sorg was. Die meisies is

onderrig in die tradisies en oorleweringe van die volk, sowel as in suiwer huishoudelike

sake. Die seun moes reeds op dertienjarige leeftyd die verantwoordelikheid van 'n

grootmens op hom neem. Gevolglik was die kinderjare nie speeljare nie, maar

oefenjare en leerjare. Die seuns is van kleins af geleer. "Oefen die seun volgens die eis

van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie" (Spreuke 22: 6).

2.3.3 Die Grieks-klassieke Tydperk

By die Grieke, oftewel die klassieke beskawing, is spel, spele en atletiek as baie

waardevol in die opvoedingstelsel beklemtoon. Hierdie erkenning van die

opvoedkundige betekenis van spel vloei voort uit die algemene opvoedingsideaal van

die Grieke wat gerig was op die gebalanseerde ontwikkeling van die individu tot

volwaardige burger van die Staat. Die Grieke se ideale word soos volg verwoord:

"Greece first took up the task of equipping man with all that fits him for civil life and

promotes his secular wellbeing; of unfolding and expanding every inborn faculty and

energy, bodily and mentally; of striving restlessly after an unattainable ideal that by

which man becomes like to the Gods" (Monroe, 1917: 59).

Die Grieke het dus gestrewe na 'n veelsydige, gebalanseerde ontwikkeling van 'n

gesonde liggaam, 'n helder denkvermoë en die beoefening van die kunste. Dit kan
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aanvaar word dat die Griekse kind met funksionele spel geassosieer kon word, want dit

moes dien as die basis vir sy latere afrigting as atleet. Die beoefening van

konstruktiewe spel was ook vir die Griekse kind belangrik, want daardeur moes hy

ingelyfword in die kultuur van sy volk (Monroe, 1917: 67).

Die passiewe "spel" van aangename oomblikke van net stilsit en luister, pas ook in die

land van Homerusverhale, Griekse legendes en blyspele. Die kinders het reeds aan

moedersknie met hierdie verhale kennis gemaak. So is hulle verbeelding geprikkel en

ontwikkel, wat op sy beurt weer gelei het tot die drang tot dramatiese spel. Reeds baie

vroeg in die opvoeding van die kind is begin met musiek en gimnastiek: "...gymnastic

for the body, music for the soul; the one to produce harmony of the body, the other for

the harmony of the soul (Monroe, 1917: 135).

'n Hele verskeidenheid van speletjies met of sonder die bal, "...a very extensive list of

children's games, including practically all that we have today" (Monroe, 1917: 89), was

deur die kinders gespeel. Daar was ook wedywering soos hardloop en eenvoudige

vorme van speloefeninge.

Jong Griekse seuns van dertien jaar moes skool toe gaan om afgerig te word vir die

fynere beoefening van spele en gimnastiek. "Nowhere else was there such a demand for

agility, for quickness of perception, for ingenuity, for the control of temper, for the

entire subjection of the passions to the control of reason ...", want volgens die Griekse

beskouing, het die hoofklem nie geval op genot, wedywering of selfs spierontwikkeling

nie. Die suksesvolste deelname in spel is eerder bepaal deur "...the graceful and

dignified carriage, the control of temper and of skill" (Monroe, 1917: 88).

By die Grieke is daar aanduidings van die terapeutiese waarde van spel, wat in die

moderne opvoedkundige literatuur beklemtoon word. Bogardus (1945: 278) wys op

die terapeutiese waarde van spel: "Play to the Greeks, had a therapeutic social value.
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Widespread play is healthful to a large social group, for it enables that group to

express itself wholesomely rather than in riots, mob action, and social unrest".

Verder word bepleit dat die onderwys soos volg ingerig moes word: In die middel van

die stad moet daar 'n vrye openbare plein, "Agora", wees. Dit moes in vier verdeel

word - een deel vir seuns tot sestien, ensovoorts. Alle seuns onder sestien is in twaalf

afdelings onder twaalf ouer mans gegroepeer. Die seuns moes met dagbreek in die

"Agora" wees en die hele dag daar bly. Hulle het onderrig in die wet, in die eienskappe

van plante, die praktiese deugde van matigheid, gehoorsaamheid, selfbeheersing en die

militêre oefeninge (veral spel, boogskut en spiesgooi) ontvang. Dit het dus beteken dat

die goeie burger die goeie werker is.

Plato (1978: 86), een van die belangrikste persone in die geskiedenis van die

opvoedkunde, verduidelik: "I call 'education' the initial acquisition of virtue by the

child, when the feelings of pleasure and affection, pain and hatred, that well up in his

soul are channelled in the right courses as in play before he can understand the reason

why". Vir hom is die doel van die opvoeding die beklemtoning van karakter-,

verstands- en liggaamsontwikkeling. "Plato remarks that children under seven should

be brought together in groups by nurses instructed to teach them songs and games, -

which is, I think, the earliest mention of the kindergarten" (Lee, 1942: 138). Verder

onderskei Plato die volgende afdelings in die organisasie van die opvoeding: Tot sy

tiende jaar ontvang die kind laer onderwys en word hy onderrig in spele, oefening en

volksverhale. Van sy tiende tot agtiende jaar ontvang die kind middelbare onderwys in

musiek, gimnastiek en krygkuns; vanaf agtien tot twintig jaar word die kind geoefen in

die hantering van wapens en in ander vorme van liggaamlike aktiwiteite. Plato meen

dat kinderspeletjies gekontroleerd moet plaasvind. Hy is van oordeel dat vernuwing op

die gebied van speletjies kan lei tot die omverwerping van die status quo, dit wil sê die

bestaande orde (Lindsay, 1980: 239).

Aristoteles, in teenstelling met Plato, is die grondlegger van die realisme in die

opvoedkunde. 'n Realistiese lewensbeskouing roep 'n realistiese opvoedingstelsel in



Hoofstuk 2 Die Historiese Ontwikkeling van die Aan- 32
wending van Kinderspel in die Opvoedingsproses

die lewe (Coetzee, 1943b: 31). Aristoteles beklemtoon dit dat die staat in besonder

moet sorg vir die liggaamlike, verstandelike en sedelike opvoeding. Hierdie drieërlei

vorm van opvoeding gaan hand aan hand met die staatsburgerlike opvoeding.

Aristoteles het die gesin as basis van die gemeenskapslewe, wat Plato uit verband

geruk het, in ere herstel. Die kind en die ouer kry weer hul regmatige plek in die

opvoedingsisteem. Tot sy sewende jaar word die kind deur sy ouers tuis opgevoed.

Dan word daar veral aan sy liggaamlike opvoeding aandag gegee deur spel, asook aan

goeie liggaamlike en sedelike gewoontevorming. Van sy sewende tot vyftiende jaar

ontvang die seun laer onderwys met die oog op ontwikkeling in gimnastiek, musiek,

skryfen tekeninge (Coetzee, 1963: 61).

Daar is by die Ou-Grieke en Ou-Romeine speelgoed gevind wat baie ooreenkoms toon

met dié wat ons vandag nog maak. Rammelaars vir die baba, poppe en dierefiguurtjies,

waentjies en hobbelperdjies is deur argeoloë opgegrawe. Die speletjies van kinders van

alle tye en van verskillende volke stem baie ooreen. Homerus, die Griekse digter wat

agthonderd-en-vyftig jaar voor die geboorte van Christus geleef het, gee 'n mooi

beskrywing van kinders wat sandkastele by die see bou. Die Griekse en Romeinse

kinders het, net soos kinders van die moderne tyd, poppe, springtoue, houtperdjies en

vlieërs gehad en het eenbeentjie, blindemol, wegkruipertjie en toutrek gespeel. Selfs

haangevegte wat vroeër in Suid-Afrika algemeen tydens sportgeleenthede gespeel is, is

ook deur Griekse en Romeinse kinders gespeel. Volgens Potgieter (1978: 37) het

Griekse kinders graag met dolosse gespeel en dolossies van klip en brons is gevind.

Griekse speelgoed van been, hout, lood, brons en klei dui moontlik daarop dat dit vir

die kinders van verskillende inkomstegroepe bedoel was. 'n Baie gewilde speletjie van

die Griekse kinders was om te probeer om al die dolossies met hulle een hand in die

lug op te gooi en dan weer op die rugkant van die hand te vang. Dié wat geval het,

moes opgetel word sonder dat die ander afval. Ons noem dit klip-klipspel. Die

Romeinse kinders weer was lief om met albasters te speel. Hulle het neute gebruik in

die plek van glasalbasters. Nog ander speelgoed wat by die Romeine gevind is, stem

ooreen met dit wat ons vandag nog maak.
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Van alle volke het die Grieke en die Romeine die meeste tyd aan vermaaklikheid gewy.

Vir die Grieke was die spel meer In deel van die godsdiens as vir die Romeine. Die

Olimpiese spele is in verskillende stede in Griekeland elke vier of twee jaar gehou. Die

oorwinnaars is beloon met Inkroon van olyfblare, lourierblare, wilde pieterselie en selfs

met In wilde selderytak of In dennetak. Tydens hierdie geleenthede was daar gesellige

verkeer en die Griekse jeug het met mekaar gewedywer. Hierdie geleenthede was

hoogtepunte in die Griekse gemeenskapslewe. Teen die einde van die negentiende eeu

is Inwêreldwye organisasie daargestelom elke vierde jaar Inbyeenkoms, waarheen elke

volk sy beste atlete kon stuur, te reël. Dit het as die Olimpiese Spel bekendgestaan. In

1896 het die eerste byeenkoms in Athene plaasgevind (Boeseken, 1951: 2762).

2.3.4 Die Romeinse Tydperk

Die vroeë Romeine was bekend daarvoor dat hulle besonder prakties van aard en

lewensuitkyk was. Daarom is die belangrikste kenmerk van die ou Romeinse

opvoedingstelsel die praktiese inslag daarvan (Coetzee, 1943b: 30). Volgens die

Romeinse beskouing was spel In natuurlike uiting van lewensenergie. Cicero voer aan

dat die opvoeding in die vroegste kinderjare begin en die hele lewe lank voortduur. Die

omgewing en aktiwiteite van die kind moet gunstig wees vir sy verfyning en

ontwikkeling. Gedurende die gevoelige jare moet alles op die kind se opvoeding

ingestel wees, byvoorbeeld sy spel en omgewing. Quintilianus, Inware opvoedkundige

genie, beweer dat nabootsing die eerste en altyd die belangrikste leermetode is en,

omdat kinders baie moet memoriseer, moet hulle die gedigte selfs deur middel van spel

leer sodat onderrig altyd In plesier kan wees (Coetzee, 1963: 71). Primêre skole met

die aard en karakter van In privaatskool met die naam "ludi" ("ludus" beteken spel en

sport), was aanvullend tot die Romeinse skole (Monroe, 1917: 193).

Bëeseken (1951: 2770) is van oordeel dat die Romeine minder verfynd as die Grieke in

hulle opvoedingsisteme was. Hulle spel was dikwels wreed en barbaars. Bogardus

verwys na die "licentiousness and demoralization" (Bogardus, 1945: 278) van die hoër

klasse. Hulle het gesoek na dit wat sensasiewekkend was in hulle openbare spele.
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2.3.5 Die vroeë Christendom

Die eerste ongeveer dertien eeue na Christus is die glorietydperk van die Christelike

opvoeding (Coetzee, 1943b: 31). In teenstelling met die Grieke en die Romeine, was

daar geen plek vir spel en gimnastiek nie. Alle vermaak is as sondig beskou. Die

kinderlike drang om te speel, het net nie ingepas by die ewigheidsbestemming van die

mens nie. Die enigste estetiese ontwikkeling was die sing van psalms en geestelike

liedere. Hieronymus, In bekende geleerde wat baie geskryf het, kon nie berusting vind

in die teenstelling tussen Christendom en heidense geleerdheid nie. Onder sy briewe

was een aan Laeta rakende die opvoeding van haar dogter. Hier neem hy weer In

tweeledige standpunt in. Alles wat die dogter nie na God bring nie, moet uit haar weg

verwyder word, maar alles wat die leer aangenaam maak en wat inspanning bevorder,

word aanbeveel. Die onderrig in die grondbeginsels moet deur middel van spel geskied.

Sy moet maats hê om teen te wedywer, sodat sy bly kan wees as sy wen en spyt kan

wees as sy verloor. Bo alles moet gesorg word dat haar lesse nooit onaangenaam word

nie, anders sal sy afkerig daarvan word (Coetzee, 1963: Ill).

Augustinus, die geliefde .ou kerkvader en die grondlegger van die Christelike

opvoedkunde het: " ...In strenge gesag met straf en dwang geëis teen die dwase en

sondige verlangens en neigings van die jeug ...", ten spyte van sy eie jeugervarings wat

nie baie aangenaam was nie. In sy Belydenisse beskryf Augustinus wonderlik fyn die

motiewe in die kinderlewe. Coetzee sê min skrywers het so mooi daarin geslaag om die

kindersielelewe uit eie herinnering te beskryf: "Dit het hom nie aan aanleg ontbreek nie,

maar speel was tog aangenamer as leer. Deur die fnuiking van die kinderlike speellus,

deur die uitgeoefende dwang is die onderwys daarop ingestelom die leerlus te dood.

Wat mense hom wou leer deur slae en vreesaanjaging, wou hy nie leer nie, maar wat hy

sonder enige dwang uit eie innerlike aandrif of nabootsing kon leer, het hy geleer"

(Coetzee, 1963: 114).
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Die vroeë Christene het tot die uiterste oorgegaan deur die doelbewuste

onderdrukking van die speeldrang by kinders. Bogardus beweer dat die Ou-

Middeleeuse standpunt tot betreklik onlangs sy invloed laat geld het. Hy stel as volg:

"The rigid control of the play impulses was accepted by the Puritans and was brought

to the United States by them. Puritanic attitudes prevailed widely in the United States

until recently. Under their influence it was believed that play is useless, or worse still,

frivolous. Play should be discouraged and repressed" (Bogardus, 1945: 278).

Die opvoedkundige Alcuïnus het Augustinus se leerstelling dat 'n mens ernstig moet

lewe as voorbereiding vir die hiernamaals verder uitgebou. Hierna, met die koms van

die Renaissance, kom 'n radikale wysiging van die teorie van opvoeding wat vervang

word deur 'n nuwe beskouing, naamlik die mensgerigte teorie.

2.3.6 Die Renaissance

Daar was vir die opvoedkundiges een van twee weë oop, naamlik om heeltemal met

die Middeleeue te breek en die studie van die letterkunde, wysbegeerte en

natuurwetenskappe te onderneem, of om terug te keer tot die Grieks-Romeinse inhoud

en metode. Hulle het die tweede opsie gekies. Sekere opvoedkundige verhandelinge

van die Renaissance-tydperk beklemtoon die betekenis van vaardigheidspele in die

opvoeding. Daar kan aangeneem word dat die spontane kinderspel nie soos eertyds

veroordeel is nie. Monroe (1917: 368) werp lig hierop: "It will thus be an essential part

of your education that you be early taught the use of the bow, of the string, and of the

spear; that you drive, ride, leap, swim...Games, too, should be encouraged for young

children - the ball, the hoop - which must have in them an object of skill. Such

relaxations should form an integral part of each day's occupation ...".

Vittorino da Feltre was inderdaad die eerste "moderne" onderwyser en het as

opvoedkundige daarin geslaag om onderwys vir sy leerlinge aangenaam te maak deur

die skepping van 'n aangename atmosfeer, 'n vriendelike persoonlike verhouding tussen

hom en sy leerlinge en tussen die leerlinge onderling. Sy doel was om die lewe vir sy
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leerlinge "as pleasant and active as possible" te maak" ... so that the schoolhouse was

made as termed, 'The Pleasant House'. Sport and games were joined with study,

aesthetic appreciation was cultivated, and, above all, moral and Christian influences

were strongly emphasized" (Monroe, 1917: 377). Soos ander onderwysers,

byvoorbeeld Vergerio en Verona, het hy rekening met die kind se aanleg en

belangstelling gehou en het hy hulle geleenthede vir die beoefening van aktiwiteite soos

spele, liggaamlike ontwikkeling, krygkuns, rykuns, swem en balspele gebied (Coetzee,

1943a: 169-173).

2.3.7 Die Hervorming

Die inhoud van die 95 Stellinge van Martin Luther teen die aflaathandel was spoedig

oral in Europa bekend, sodat die Pous sy aandag aan die saak moes skenk. Die stryd

wat tussen die Pous en Luther ontbrand het, was die begin van die Hervorming (Heese,

1947: 923). Die Hervorming het twee dinge geëis, naamlik 'n algemene

volksopvoeding en 'n verpligte volksopvoeding. Dit toon die reaksie teen die

Middeleeuse standpunt. Op die gebied van die algemene volksopvoeding het Luther as

hervormer opgetree. Alhoewel hy godsdiensonderwys op die voorgrond gestel het,

was die interpretasie en doelstelling anders as in die Middeleeuse kloosterskool.

Luther se siening van die kind en sy kindbeeld, wat op skriftuurlike gronde gebaseer is,

konstitueer die instandhouding van 'n liefdevolle verhouding: "...God se

verteenwoordigers op aarde ... ", naamlik die ouers, hul "geskenke" - soos wat Luther

dikwels na kinders verwys het - " ... ook met liefde sou behandel". Luther het kinders

gesien vir wat hulle is: mense in hul eie reg. In 'n brief aan sy vierjarige seun, Hans,

illustreer hy op 'n treffende wyse die verskil in die belewenswêreld van die kind en dié

van die volwassene. Die lewendige verbeelding van die kleuter word weerspieël

en hy maak melding van 'n denkbeeldige tuin waarin kinders geklee in goue baadjies

speel terwyl hulle pere, kersies, asook pers en geel pruime bymekaar maak, sing en

hardloop eri op ponies met goue leisels en silwer saals ry.
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By Luther is daar geen veroordeling van die kind se drang om te speel of enige sprake

van die onderdrukking daarvan nie. Luther se voorwoord tot die fabels van Aesopus,

wat hy in 1530 in Duits hervertaal het, demonstreer ook sy begrip vir die affiniteit en

plesier wat fabels kan bied aan die verbeeldingryke verstand van die jeug. Die lees

daarvan verskaf ook morele wysheid aan hulle op In aangename wyse (Coetzer & Van

Zyl, 1989: 33-34).

Luther wou die kind se unieke aard ten alle koste bewaar. Die feit dat Luther Koning

Salomo beskou het as die beste voorbeeld in soverre dit opvoeding aangaan omdat

Salomo nie kinderlike plesiere en vreugdes verbied het nie, onderskryf, Luther se

mening dat onderwysers die ingebore, aktiewe en spelerige geaardheid van kinders nie

moet onderdruk soos die monnike met hulle leerlinge gedoen het nie: "This monkish

tyranny is, moreover, an absolute injury to the young; for they stand in quite as much

need of pleasure and recreation as of eating and drinking; their health, too, will be

firmer and the more vigorous by this means" (Monroe, 1917: 411). Die belangrikheid

van spel en fisiese aktiwiteite is erken, aangesien kinders moes: "...leap and jump, or

have something because they have a natural desire for it which should not be

restrained ..." (Eby, 1971: 70). Ter stawing van hierdie siening het Luther onder andere

Salomo gebruik: "Jy wat jonk is moet vreugde vind in jou spel, jeug en jou dae ten

volle geniet" (Prediker Il: 9). Luther het onderrig in die Bybelse grondtale (Hebreeus,

Grieks, Latyn) geëis, asook onderrig in die Redenaarskuns, Natuurkunde, Musiek,

Spel en Liggaamsoefeninge.

Johan Amos Comenius word beskou as die grootste van die Protestantse

onderwysmanne ná die Kerkhervorming (Coetzee, 1963: 223). Alhoewel hierdie vrome

didaktiese opvoedkundige ook geglo het dat die bestemming van die mens se

geluksaligheid by God is, het hy tog reeds meer as driehonderd jaar gelede die

betekenis van spel in die lewe van die jong kind beklemtoon. In die Engelse vertaling

van sy werk word dit as volg gestel: "The more a child runs about and plays, the

sweeter its sleep, the more easily does its stomach digest, the more quickly does it

grow and flourish, both in body and mind... It is better to play than to be idle, for
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during play the mind is intent upon some object which often sharpens the ability. In this

way children may early be exercised to an active life, without any difficulty, since

nature herself stirs them up to be doing something" (Comenius, 1908: 33, 65).

2.3.8 Die Naturalistiese Periode

Monroe (1917: 543) beweer dat Rousseau In leier was op grond van sy: "...deep

emotionalism and his profound sympathy for the people ..." en dat hy populêr was

omdat hy: "...gave the most perfect expression to what others were feeling".

Volgens Coetzee (1943b: 242-243) tree Rousseau in hierdie tyd na vore met die

pleidooi van In natuurlike staat, In natuurlike samelewing, In natuurlike godsdiens en In

natuurlike opvoeding. Rosseau, die vader van naturalisme, gebruik die woord "natuur"

wat gelykgestel kan word aan "bos" en "veld". Daarom verlustig Rousseau hom in die

kind se pret en genot in sy vrye bewegings en vrye spel in die vrye natuur. Hy is dus

diep daarvan oortuig dat die kind volgens sy eie aard opgevoed moet word. In sy

eerste boek, "Emile", beklemtoon hy dat die opvoeding spontaan en natuurlik moet

wees en dat spel In genot, voortspruitend uit sy bewegingsdrang, vir die kind moet

wees. Die opvoeding van die kind, van een tot vyf jaar, moet hoofsaaklik fisies van

aard en geleë in vryheid met speletjies en oefeninge wees. " The weaker the body, the

more it commands; the stronger it is, the better it obeys ...AlI wickedness comes from

weakness. A child is bad only because he is weak; make him strong and he will be

good. He who can do everything does nothing bad" (Monroe, 1917: 561).

Hierdie is die onderliggende beginsels in die vroeë opvoeding van die kind. In een van

die Engelse vertalings van Rousseau se "Emile" lees ons: "Love childhood, indulge its

sports, its pleasures, its delightful instincts. Who has not sometimes regretted that age

when laughter was ever on the lips and when the heart was ever at peace? Why rob

these innocents of the joys which pass so quickly, of that precious gift which they

cannot abuse? Why fill with bitterness the fleeting days of early childhood, days which

no more return for them than for you?" (Grey, 1987: 21).
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In die Nederlandse vertaling van Wouters (1924: 56) brei hy verder hierop uit: "Gy

betreurt het, dat de kinderen hun eerste jaren doorbrengen met niets doen! Maar zegt

het niets, dat men gelukkig is en den geheelen dag, spelen, springen, is dat niets doen?"

2.3.9 Frëbel se beskouings rakende kinderspel

Baie skrywers soos Plato, Quintilian, Luther, Fénelon, Locke, Richter en ander voor

Frëbel, het sommige van die waardes van spel erken, maar Frëbel het die

ontwikkelingsmoontlikhede van spel ingesien, asook die rol wat dit in die opvoeding

van die kind kan speel.

Vir Frobel was God in alles en daarom was die doel van opvoeding vir hom die

ontwikkeling van die kind se aangebore vermoëns en kragte sonder om die goddelike

in die kind teë te gaan. Frobel se siening van die opvoedkunde was dat dit 'n groot

opvoedkundige flater is om die kind of jongmens van sy onskuldige plesier of genot te

beroof, want die natuur het die begeerte en strewe daarna in hulle harte geplant. "As it

would do injury to physical development if real natural wants were denied, so is the

soul made to suffer, and is stunted in its development, when the craving for recreation

and enjoyment is repressed" (Coetzee, 1963: 269).

Een van Frëbel se sterkste invloede op die praktiese werk van skole is die

beklemtoning van die waarde van spel vir die opvoeding wanneer die mees

kenmerkende spontane aktiwiteit van die kind, naamlik speel, die basis van die

opvoedkundige proses in die vroeë jare word. Dit is deur spel dat die kind vir homself

die eerste voorstelling van die wêreld skep. Gevolglik is dit deur spel dat die opvoeder

die vertolking van die lewe aan die kind kan meedeel. "Through it he can best

introduce him into the world of actual social relations, give him the sense of

independence and of mutual helpfulness, provide him with initiative and motivation,

and develop him as the individual constituting a unit in the social whole" (Monroe,

1917: 661).
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Frëbel voelook baie sterk dat: "...play of childish years will strengthen both the

powers of the mind as well as of the body, when we know how to transform the first

activity of the child to a creating activity" (Sheriff, 1987: 119, 127).

Monroe dui aan dat Frëbel eervolle vermelding verdien as gevolg van sy beklemtoning

van die gebruik van spel en spontane aktiwiteite by kinders in die opvoedingsproses,

iets wat nog nooit vantevore geskied het nie. Ook haal hy aan uit 'n verslag in 1925

van 'n vermoedelik vyandige regeringsinspekteur van skole wat moes ondersoek instel

oor die skynbare revolusionêre werk van Frobel se skool: "Selfactivity of the mind is

the first law of this instruction ... from the simple to the complex, from the concrete to

the abstract, so well adapted to the child and his needs that he goes as readily to his

learning as to his play" (Monroe, 1917: 644).

Studente se kommentaar oor hulleermeester se metode lui as volg: "...through play

Frëbel seeks to give the child experience rather than instruction, and to educate him by

action rather than by books, or anything in the nature of abstract learning" (Bowen,

1910: 103).

Alhoewel Frëbel, net soos Rousseau, die opvoeding van die kind as 'n natuurlike

ontwikkelingsproses van die aangebore vermoëns beskou het, was daar by hom as

gelowige In ander standpunt as dié van die naturalisme. Sy beskouings oor spel toon

duidelik dat hy in die kind se goddelike verhewenheid geglo het, wat in teenstelling is

met die Calvinistiese begrip van aangebore verdorwenheid (Grey, 1987: 23).

Frëbel stel sy beskouinge oor spel min of meer soos volg: "Spel is nie beuselagtig nie,

dit is uiters ernstig en van diepgaande belang. Spel is die hoogste fase van

kinderontwikkeling ...die suiwerste, mees geestelike aktiwiteit van die mens op hierdie

stadium en terselfdertyd is dit tipies van die menslike lewe in sy geheel. Dit bied
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derhalwe vreugde, vrede, vryheid, tevredenheid en rustigheid. Dit is die bron van alles

wat goed is. Die kind wat deeglik speel met selfaktiewe beslistheid sal sekerlik 'n

besliste volwasse man word, in staat tot selfopoffering vir die persoonlike en

gemeenskaplike welsyn (Froebel, 1911: 55).

Vir Froebel was die intellektuele en morele waarde van spel die belangrikste aspek,

terwylopvoedkundiges van vorige eeue die fisiese waarde van spel beklemtoon het.

Omdat spel uit die belangstelling van die kind voortspruit, dien dit as die beste

natuurlike basis vir daardie handelinge, gevoelens en denkgewoontes wat deur die

opvoeder goedgekeur word. Froebel se beskouings rakende spel is nie bloot teoreties

nie, want sy hoofbeginsels is selfaktiwiteit, die bevordering van die ontwikkeling,

verbondenheid en ongebroke kontinuïteit, om te help met die regte verwerwing van

kennis, kreatiwiteit, die assimilasie van kennis, die groei van mag, die verwerwing van

vermoëns, fisiese aktiwiteite, om liggaamlik fisies te ontwikkel, asook 'n gelukkige en

harmonieuse omgewing waarin al hierdie aktiwiteite gekweek en ontwikkel kan word.

Volgens Froebel (1911: 55) laat spontane kinderspel sy invloed geld tot volwassenheid

bereik word: "The plays of childhood are the germinal leaves of all later life...The

whole later life of man, even to the moment when he shall leave it again, has its source

in the period of childhood".

Frëbel verteenwoordig die vroeë sielkundige rigting in die opvoeding. Teen die einde

van sy lewe het hy hom gewy aan: "...the organization of material in such forms of

play, games as would assist the child and would furnish material to the teacher for

directing the child's interests and actions" (Monroe, 1917: 666).

Die voorwetenskaplike periode word nou afgesluit en Frobel kan as oorgangsfiguur

getipeer word. Die verskillende wetenskaplike teorieë oor kinderspel het ook in die

negentiende eeu aan die lig gekom, soos ons in die volgende hoofstuk sal sien.
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2.4 DIE WETENSKAPLIKE PERIODE

2.4.1 Groos se teorie

Die biologiese nuttigheid of bruikbaarheid van spel is lank gelede deur die filosoof

Malebranche aangedui, maar is deur Karl Groos ten volle geformuleer en verdedig.

Groos se teorie is gebaseer op twee waarnemings. Eerstens neem hy waar dat spel

beperk is tot diere wat by hul geboorte nie genoeg ontwikkel is om die lewe sonder die

hulp en beskerming van hulouers aan te durf nie. Die klein hondjie, blind en hulpeloos

by geboorte, geniet vir maande lank groot vreugde in spel. Tweedens neem hy waar

dat 'n dier wat speel, altyd die ernstige aktiwiteite van sy volwasse lewe naboots,

byvoorbeeld die klein katjie jaag die bolletjie wol soos hy die muis sal jaag. Hierdie

begrip word maklik op die jeug toegepas. Die klein dogtertjie se toegewydheid aan

haar pop is duidelik: "...anticipatory of the serious business of adult life". Die verhaal

van Winston S.churchill uit sy outobiografie is baie paslik hier: "My choice of a

military career was entirely due to my collection of toy soldiers ...the toy soldiers

turned the current of my life" (Nunn, 1945: 80). Volgens Nunn dui Groos se teorie dus

aan dat spel antisiperend van die volwasse lewe is.

Die belangrikheid van Groos se beskouing van spel kan nie oorbeklemtoon word nie.

In 1896 het sy "Die Spieie der Tiere" verskyn en in 1898 "Die Spieie der Menschen".

In albei hierdie boeke was sy siening deur 'n groot massa materiaal uiteengesit. Hierdie

beskouinge het oral groot belangstelling gewek en is allerweë erken. As spel van enige

betekenis vir die lewe is, meen Groos, moet daar nie gesê word dat diere speelomdat

hulle jonk en plesierig is nie, maar eerder dat diere 'n periode van jonkheid geniet sodat

hulle mag speel (Kofika, 1927: 354).

Volgens Piaget (1951: 151) is Groos se grootste verdienste dat hy begryp het dat spel

nie verklaar kan word buitekant die wette van psigofisiologiese rypwording nie. As die

eerste sielkundige sien hy dus dat daar in spel 'n groeiverskynsel is, naamlik die groei
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van denke en aktiwiteit. Hy was die eerste persoon wat 'n verklaring gesoek het

waarom daar verskillende vorme van spel bestaan. By die eerste formulering van die

biologiese waarde van spelopenbaar Groos se teorie twee duidelike aspekte, naamlik

'n algemene teorie van spel as vooroefening en 'n spesiale teorie van simboliese

verbeelding. Spel as "vooroefening" is nie net slegs oefening nie, want dit lewer 'n

bydrae tot die ontwikkeling van funksies wat eers aan die einde van die jeugtydperk

rypwording bereik, asook algemene funksies soos intelligensie en sekere instinkte. Die

vooroefeninge wat nodig is vir die rypwordingsproses is geleë in spel. Volgens Groos

berus spel op 'n instinktiewe basis.

Spel is die natuur se metode om die jeug te leer om hulle vermoëns te gebruik. Die

plesier en genot wat gepaard gaan met enige aktiwiteit, "...the joy of being the cause",

is die effektiewe daarmee gepaardgaande omstandighede van die vooroefening (Piaget,

1951: 151). Baie ander opvoedkundiges steun Groos se standpunt. Lee bevestig dat

spel vir die latere lewe voorberei. Hy beweer die volgende: "Play calls upon the child's

body to exceed itself, drives his powers to their limit and beyond. There is a

transcendental element in the play instincts that suggests an infinite development" (Lee,

1942: 12). NuDOsteun Groos se teorie en die gedagte dat spel die kind voorberei vir

die "...serious business oflife" (NuDO,1945: 80).

Kofika (1927: 354) het ook die biologiese teorie erken en het genoem dat Groos:

" ...has advanced the opinion that the play of children is of tremendous biological value

in preparing the child for serious endeavour...". Groos het as volg getuig: "I find this

value in the indirect benefit, both physical and mental, which must be ascribed to play

by way of practice and preparation". Hy waarsku egter teen die oorbeklemtoning van

die teorie.

Groos se beskouinge bied nie 'n volledige verklaring nie. Hy neem popspeel as 'n

voorbeeld van simboliese spel. Die klein dogtertjie vertroetel en versorg haar pop soos

'n regte moeder. Oënskynlik is dit die vooroefening van moederskap, maar hoe word

bepaal tot watter mate hierdie spel op instink berus en tot watter mate is dit nabootsing
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van haar moeder se aksies? Deur die kind sistematies waar te neem, word dit duidelik

dat die moederlike optrede van die kind slegs 'n klein deeltjie van die hele spel is. In die

meeste gevalle dien die pop net as 'n geleentheid vir die kind om haar eie lewe

simbolies te herleef en sodoende verskillende aspekte daarvan makliker te assimileer,

"...as well as to resolve daily conflicts and realise unsatisfied desires. We can be sure

that all the happenings, pleasant or unpleasant, in the child's life will have repercussions

on her dolls" (piaget, 1951: 107). Volgens Groos moet popspeel die kind vir

moederskap voorberei, maar volgens Piaget was dit eerder 'n simboliese konstruksie

met veelsydige funksies waar die wyse van uitdrukking aan die gesinslewe ontleen

word. Wat die inhoud van hierdie spel betref, is dit egter verwant aan die hele lewe van

die kind.

Daar word ook na Groos se beskouing van kinderspel verwys: "As Herr Groos, our

best of Germans and chief teacher in this matter, has well said: Children do not play

because they are young; they are young in order that they may play" (Lee, 1942: 5).

Volgens Groos se definisie van spel is dit 'n aktiwiteit" ...which is enjoyed purely for its

own sake" (Koffka, 1927: 344). "BOWercontributes a new suggestion by pointing to

the fact that all activity brings pleasure, - that is, an activity which brings something I

desire, or one that achieves what it should - brings me pleasure, whether the end

attained be itself pleasurable or not" (Koffka, 1927: 355).

2.4.2 Die Schiller-Spencerteorie

Die mees beroemde teorie van die vele teorieë rakende die rede vir spel is dié van

Schiller-Spencer, naamlik sy teorie rakende oortollige energie. Daarvolgens is spel die

spontane uiting van oortollige energie in psigomotoriese kanale (Koffka, 1927: 355).

Die teorie aangaande "superfluous energy", hoe insiggewend dit ook al mag wees, dek

nie in sy direkte vorm die hele veld nie. 'n Voorbeeld in hierdie verband is wanneer die

uitgeputte man verfris terugkeer na sy werk na 'n spel soos gholf. Dit is duidelik nie 'n
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kwessie van "oortollige energie" nie, maar 'n geval van nuwe energie wat teruggeplaas

word tot die beskikking van die liggaam.

'n Beter verduideliking is miskien geleë in een van die insiggewende idees wat die

sielkunde en opvoeding aan McDougall te danke het. Hy haal gevalle aan om te bewys

dat die energie wat ons nodig het om 'n sekere werk te doen, nie noodwendig beperk is

tot die energie: "...put into operation by the machinery directly concerned in its

production... It may be suggested that in recreative play we have phenomena

essentially the same as those which McDougall describes" (Nunn, 1945: 84).

Verder verwys Groos daarna dat: "... this theory does not account for the particular

form of play, nor for the fact, which he has observed, that animals will sometimes play

when they are tired". Natuurlik vermoei kinders hulle dikwels tot die gevaarpunt en

nog verder in hul speletjies en wedywerings. Ook Lee (1942: 60) sien dit so: "The

playing animal, he thinks, has more vital force than he needs for purposes of

subsistence, reproduction, and defence against his enemies, and the surplus bursts out

of him in play, the surplus energy is correct in one sense. If the animal had no energy

unexpended he would not play "(Lee, 1942: 61).

2.4.3 Die Rekapitulasieteorie

Die teorie van Groos is dat spel, as dit biologies beskou word, antisiperend van aard

is, dit wil sê toekomsgerig. Hall, daarteenoor, sien spel as reminiserend, dit wil sê

verledegerig. Piaget beweer dat hierdie twee teorieë mekaar eerder komplementeer as

opponeer. Dus mag dit waar wees dat spontane spel dikwels sy tipiese eienskappe van

die volwasse lewe uit die verre verlede van sy ontstaan ontleen: "...for in play the

child is supposed to re-enact the life of his remote ancestors ..." (Koflka, 1927: 44,45).

Dit mag ook waar wees dat voorvaderlike herinneringe in elke generasie opflikker,

want dit het direkte waarde vir die volwasse lewe van die huidige tydperk of tydvak:

"The theory assumes that every individual passes through all the stages of development

through which his species has previously passed".
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Op In vraag waarom die spel van die kind die voorvaderlike herinnering lewendig moet

hou instede daarvan om dit te vergeet, was Hall se antwoord bloot dat dit soms 'n

katarsis of onskuldige afvoer van die aandrifte meebring. Verder het Hall beweer:

"Man cannot shed altogether the ancient tendencies to cruelty and vice, but play is at

once a means by which the mischief may be taken out of them and a means by which

they may be transformed into impulses of ethical value" (Nunn, 1945: 82).

Aan die ander kant, waar spel eerder die intelligensie as die liggaam betrek, is Groos se

beskouing, gesien uit die oogpunt van die opvoeder, meer instruktief en vrugbaarder.

Stanley Hall se beroemde teorie stem ooreen met dié van Jung. Albei skrywers neem

hulle toevlug tot erflikheid of oorerwing. Die drie punte in Hall se verhandeling is

welbekend, naamlik speletjies volg mekaar op in betreklik konstante ouderdomsfases;

die inhoud kom ooreen met die voorvaderlike aktiwiteite wat mekaar opgevolg het in

dieselfde volgorde as die menslike ontwikkeling; en die funksie van kinderspel is om te

bevry van hierdie oorblyfsels en terselfdertyd te ontwikkel in hoër vlakke. Die inhoud

bestaan uit die belangstellings in voorwerpe soos poppe, diere, geboue, ensovoorts,

terwyl die struktuur die vorm van verstandelike organisasies byvoorbeeld oefeninge,

simbole, reëls, ensovoorts is. Volgens Hall is dit die inhoud wat oorerflik is.

Bykomend by Groos en Hall se verduidelikings is daar nog baie ander verklarings

rakende spel.

Volgens Piaget (1951: 158) is alle skrywers dit eens dat spel baie doelstellings dien.

Carr sien in spel In "katarsis" wat nie net gevaarlike neigings elmineer nie, maar hulle

meer aanvaarbaar maak deur te kanaliseer en te sublimeer. Die kompenserende

funksie van spel is deur Carr beklemtoon, asook meer onlangs deur Reaney en



Hoofstuk 2 . Die Historiese Ontwikkeling van die Aan- 47
wending van Kinderspel in die Opvoedingsproses

2.4.4 Die Ontspanningsteorie

Robinson, terwyl dit volgens Taylor en Curti "free satisfaction" is. Volgens Lange is

die hoofdoel van spel om die ego te voltooi. Claparéde stel voor: "...an electie and

flexible definition, that of 'derivation through makebelieve" . Die funksie van spel is om

die kind toe te laat om uitdrukking te gee aan sy eie ego, om sy persoonlikheid bloot te

lê, en " ...to pursue momentarily the line of his greatest interest in cases when he cannot

do so through serious activities".

Baie teorieë oor die rede VIr spel, waarvan Schiller-Spencer se teorie rakende

oortollige energie die mees populêre een was, het die lig gesien. Bykomend het

Lazarus se "recreation"-teorie ook 'n bydrae gelewer (Kofika, 1927: 355). Dit is in

1883 geformuleer. Volgens dié teorie kan 'n vermoeide liggaam of 'n vemoeide gees

deur spel weer herstel. Spel bevat dus genesende krag vir vermoeidheid. Waar Schiller-

Spencer se teorie omtrent oortollige energie die verbruiking van energie veronderstel,

veronderstel Lazarus se teorie op sy beurt die verwerwing van energie.

In sommige gevalle is spel duidelik nie 'n kanaal "...of discharge for superfluous

energy, but a means by which new energy is placed at the disposal of the organism".

Die effektiwiteit van ontspanningspel lê in die feit dat dit energie kry van: "...fresh

tracts of the nervous system and gives the exhausted tracts time to get rid of the

chemical poisons which have accumulated in them and to make good their losses by

anabolism". As voorbeeld word genoem die kind wat speel en wat nogtans die

aktiwiteit wat hom vermoei het, selfs met dubbel soveel krag voortsit. McDougall in 'n

merkwaardige studie rakende uitputting bewys dat die energie wat in 'n sekere soort

werk gebruik word, nie noodwendig beperk is tot die energie wat direk verband hou

met die middele waardeur dit geproduseer is nie. Rekreasie of ontspanning is nodig in

die alledaagse lewe. Die man verlaat byvoorbeeld sy kantoor vir 'n potjie gholf of vir

die forelwaters. Om dieselfde rede verwelkom die skoolseun die oomblik wanneer hy

van die drukte van die klaskamer of studies kan ontsnap deur in die veld of die rivier te

speel (Nunn, 1945: 83-85).
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Lee (1942: 71) wys ook daarop dat ouers soms vergeet hoe dit gevoel het toe hulle

jonk was en daarom nie kan insien hoe belangrik ontspanning vir die kind is nie:

"Hence the misunderstanding between fathers and sons, mothers and daughters, the

grown-up world and that forgotten world of childhood; hence the failure to see in play

the one most serious business of every child". Omdat spel vir die kind so In ernstige

saak is, mag hy as hy uitgerus is daarmee begin en hom daarin verdiep totdat hy

uitgeput is.

2.4.5 Die beskouings van Sully

Sully kan vandag as een van die voorlopers van Piaget, Buhler en andere gesien word

omdat hy teen 1895 belangrike aanvoorwerk gedoen het in verband met die individuele

bestudering van kinderspel, asook ander eienskappe van die kind. Sully was daarvan

oortuig dat In mens met elke kind se individuele verskille rekening moet hou. Die

kinderlike verbeelding en spel is vir hom verwante eienskappe. In sy boek "Studies of

Childhood" stel hy dit as volg: "The imaginitiveness of children is not a thing to be

taken for granted as existing in all children alike. It is eminently a variable faculty

requiring a special study of each new child" (Sully in Grey, 1987: 29). Die wese van

die kinderspel is die vertolking van In rol en die verwesenliking van In nuwe situasie in

hierdie spel: "...like transmutation of the self extends beyond what we are accustomed

to call play".

Deur Sully se persoonlike waarnemmg van kinders het hy vasgestel dat daar In

transformasie van die werklike omgewing is. Die dooie en lewelose het hy lewendig

gemaak: "A little girl one day stopped her rolling hoop and exclaimed: 'Ma, I do think

this hoop must be alive, it is so sensible, it goes where I want it to'" (Kofika, 1927:

343). Vir Sully is spel nie blote nabootsing nie, want wanneer die kind besig is om te

speel, word hy deur In idee beetgepak wat hy op sigbare wyse wil vertolk.
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Volgens Koflka (1927: 337, 338) is dit duidelik dat 'n kind: "... manifests a deep and

genuine feeling for his playthings; intense emotions can be provoked by intenupting

the play siuation:" Om hierdie feit te staaf, gee Sully 'n hele aantal voorbeelde: "One

little boy who was fond of playing at the useful business of coalheaving would carry his

coalheaver's dream through the whole day, and on the particular day devoted to this

calling would not only refuse to be addressed by any less worthy name, but ask in his

prayer to be made a good coalheaver (instead of the usual I good boy')". Op ander dae

voer die kind weer die lewe van 'n mossie, 'n soldaat, ens. en hy veroorsaak onsteltenis

by sy moeder oor al sy verwarrende persoonlikhede: "The child sees what we regard

as lifeless and soulless as alive and conscious". Hierby voeg Sully die volgende

voorbeeld: "A litlle boy drew an F by mirror-writing and then putting the correct letter

to the left ofit...". Daarna het hy uitgeroep: "Kyk, hulle gesels met mekaar!"

As die kind miskien van sy wêreld oorglip na dié van die volwassene, gebeur die

volgende: "...then the object will be treated differently. But it cannot be said when the

child is absorbed in his play that any part of this other pattern of the adult-world must

also be present to him...We are forced to the conclusion that the appearance produced

by play differs essentially from the reality which it represents, and is incapable of

producing genuine deception" (Koflka, 1927: 348).

2.4.6 Dewey se beskouing rakende kinderspel

In sy beskouing rakende die kind was Dewey 'n suiwer naturalis. Die kind is geen

grootmens, selfs in die kleine, nie; hy is 'n selfstandige wese met sy eie natuur. Daar is

geen kwaad in die kindernatuur nie. Hy het In opvoedingstelsel bepleit wat meer is as

net leer, maar wat spel, bou, die gebruik van gereedskap, kontak met die natuur,

selfekspressie en -aktiwiteit insluit. Hy het verduidelik: "Experience has shown that

when children have a chance at physical activities which bring their natural impulses

into play, going to school is a joy, management is less of a burden, and learning is

easier" (Dewey, 1925: 194).
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Om sy doel te bereik, het Dewey In nuwe soort skool bepleit, naamlik die "werkskool"

teenoor die tradisionele "luisterskool" . Dewey is een van die eerste moderne

opvoedkundiges wie se beskouings rakende spel op sielkundige insig en begrip van die

kind berus. In sy boek "The School and the Child" skryf hy as volg: "Play is not to be

identified with anything which the child externally does. It rather designates his mental

attitude in its entirety and in its unity. It is the free play, the interplay, of all the child's

powers, thoughts and physical movements, in embodying in a satisfying form, his own

images and interests. Negatively, it is freedom from economic pressure - the necessities

of getting a living and supporting others - and from the fixed responsibilities attaching

to the special callings of the adult. Positively, it means that the supreme end of the

child is fullness of growthfulness of realization of his budding powers, a realization

which continually carries him on from one plane to another" (Dewey, 1910: 48). Dit

alles lei tot die uiteindelike totale ontwikkelingsvlak en volwaardige volwassenheid.

Dewey het die opvoedende onderwys as aktiewe en voortdurende vormingsgebeure

binne In sosiale konteks beskou - die sosiale konteks sluit die huis, skool en

samelewing in (Coetzer & Van Zyl, 1989: 57). Ook het Dewey die gedagte

uitgespreek dat die onderwys van sy tyd tot Ingroot mate gefaal het, omdat die kind op

In verafgeleë toekoms voorberei is (instede van vir die hede) wat nie deel van sy

ervaringswêreld was nie. Dewey beweer verder dat die natuur In eenheid is. Die kind

as mens - In aktiewe deel van die natuur - is ook In eenheid: "....the child is to be

viewed as an organic whole - intellectually, socially, morally (and, of course,

physically). He is to be a citizen, a voter, a member of a family, a worker, a member of

a community, a contributer to the values, decencies and graces of civilization, as

Dewey puts it".

Dewey het daarop gewys dat die kind in sy spel op In natuurlike wyse uiting gee aan

sy persoonlikheid. In die opvoedkundige program vorm spel slegs In onderdeel van
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die "kontinuïteit van ervaring". Waar die kind die geleentheid ontvang om te kan speel,

moet dit tot die "totaliteit" van sy ontwikkeling bydra. Die wêreld waarin hy hom

bevind, is nie gefragmenteerd nie; die kind is ook nie gefragmenteerd nie en daarom

kan die kind nie fragmentaries opgevoed word nie. Dewey het geglo dat die sosiale

lewe van die kind die fondament van al sy opvoeding, opleiding en "groei" behoort te

wees. Om dit te kan bereik, beywer Dewey hom vir die "...closing of that gap between

education and society" (Rudolph, 1978: 468).

Spel is egter nooit 'n doelop sigself nie en ook nie die blote bevrediging van drange en

begeertes nie. Dewey het dit nodig gevind om te waarsku: "Overemphasis upon

activity as an end, instead of upon intelligent activity, leads to identification of freedom

with immediate execution of impulses and desires" (Dewey, 1938: 69). Alle kinders

hou daarvan om deur medium van kleur en vorm uitdrukking aan hulle gevoelens te

gee: "If you simply indulge this interest by letting the child go on indefinitely, there is

no growth that is more than accidental. But let the child first express his impulse, and

then through criticism, question, and suggestion bring him to consciousness of what he

has done, and what he needs to do, and the result is quite different" (Dewey, 1938:

69). Dewey maak duidelik voorsiening vir die estetiese ekspressie van die kind en hoe

dit gelei moet word.

Volgens Dewey word die kind gedurende die speelperiode gehelp om die kontinuïteit

van sy skoolwerk met dié van sy huis en gemeenskap raak te sien. Die idee was om die

kind se belangstellings te rig op sy gesinslewe, sy natuurlike omgewing en sy

individuele self.

Die vraag ontstaan nou of die voorafgenoemde opvoedkundige rigtings in verband met

kinderspel neerslag in Suid-Afrika se opvoedingstelsels gevind het.
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2.5 SUID-AFRIKA

2.5.1 Die historiese ontwikkeling van kinderspel in Suid-Afrika

2.5.1.1 Inleiding

Die blanke kinders van Suid-Afrika se voorouers kom hoofsaaklik uit Holland,

Duitsland, Frankryk en Engeland. Sonder enige twyfel word aanvaar dat die meeste

van die kinderspeletjies hulle oorsprong in hierdie moedernasies het. In 1652 het die

eerste speletjies saam met Jan van Riebeeck voet aan wal aan die Suid-Afrikaanse kus

gesit, want in elkeen van die volwassenes het daar 'n lewendige bron van herinneringe

aan hul kinderjare voortgeleef. Hierdie herinneringe was gereed om hier gevestig te

word by die eerste geleentheid wat hom sou voordoen, hetsyonder volwassenes of

wanneer kinders geleer moes word.

Grey (1987: 34) lei af dat die Nederlandse kind van daardie tyd met vreugde en

oorgawe gespeel het, soos bewys word deur Vondel se gediggie: "Uitvaert van Mijn

Dochterken" . Die huppelende, vrolike en onbesorgde dogtertjie was die vreugde van

die buurt waar sy:

"Vlugh te voet, in't slingertouwtje sprong;

Of zoet Fiane zong,

En huppelde, in het reitje,

Om't lieve lodderaitje:

Of dreef, gevolght van eenen wackren troep,

Den rinckelenden hoep

De straten door: of schaterde op een schop:

Of speelde met de pop ..."

Hudson (1952: 11) beweer verder in hierdie verband dat onder die kinderspele wat

deur Nederlandse kinders in die sewentiende en agtiende eeu gespeel is, die volgende

tel: bok-bok, op stelte loop, op 'n vaatjie skommel, boomklim, stoei, hoepelstoot,
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winkel, soldaat, met pyl en boog skiet, tolgooi, vlieërs, stokperdjie ry en andere.

Dieresprokies is ook op didaktiese wyse aangewend.

2.5.1.2 Die spel van die Voortrekkerkind

Die Groot Trek het 'n nuwe era in die staatkundige ontwikkeling van ons land ingelei.

Dit het die lewe van die Voortrekkerkind verander. Ten spyte van ontberings en

moeilike lewensomstandighede was daar tog vir hulle oomblikke van sorgvrye

kinderspel. Die Voortrekkerkind het in sy spel 'n hoë mate van vindingrykheid,

oorspronklikheid en selfstandigheid getoon. Volgens Lubbe (1942: 82-83) is die aard

en wese van die trek self in die kinderspel weerspieël. In hul nabootsende spel het die

kinders selfs poplaers getrek; die seuns het die waentjies gemaak en die dogters die wit

tente vir die waens, want hulle het geleef in die atmosfeer van laertrek. Kleiosse wat

deur die vaardige hande van die seuns gemaak is, is dan voor die waens ingespan. Ook

het hulle dolosse ingespan. Verder het die seuns kleilatte en slingers gehad en soms

ook pyle en boë waarmee hulle jag gemaak het op voëls en veldrotte. Die

Voortrekkerdogtertjie was nooit sonder haar lappop nie en sy het baie gou geleer om

vir haar poppe klere te maak. Daar was dus ook tyd vir speel, al was dit so dat die spel

net moes dien as 'n uitlaatklep vir die spanning van die vreesaanjaende ondervindinge.

2.5.1.3 Die spel van die plaas- en dorpskind

Speletjies het op eie bodem ontstaan as gevolg van verskillende faktore. Die plaasseun

het byvoorbeeld graag by die dam of langs 'n watersloot gespeel waar hy kleiosse

gemaak het. Hy het sy eie sweep gemaak, perd op 'n stok gery, wipplank en

skoppelmaai gery, graag boom geklim en in die veld gaan jag. Die plattelandse kind is

'n kind van die veld. Hy ken die bossies, die kruie, die blomme, die voëls, die insekte en

die velddiere. Met al hierdie eie ontdekkings beplan hy en maak hy self sy eie

speelgoed, byvoorbeeld 'n span osse van karkoere wat voor 'n turksvyblad, wat dien as

'n wa, ingespan word. Die kind is dus vindingryk en vernuftig (Lochner, 1943: 248-

249). Die skoollewe op die plaas, in die dorp of in die stad was oral ewe
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aangenaam. Die dogters het uitbundig en vrolik hasie, voet-voetjie, "hopscotch", klip-

klip, ensovoorts gespeel, terwyl die seuns weer op hul beurt graag bok-bok-staan-styf

tol, albaster, kennetjie, ensovoorts speel het.

Volgens Norval Geldenhuys (1942: 90-91) het spel 'n geweldige invloed op die

vorming van die kind - liggaamlik, verstandelik en geestelik. Spelontwikkel nie net sy

liggaam nie, maar ook ander eienskappe soos selfbeheersing, selfvertroue, gesonde

verbeeldingskrag en selfstandigheid. Nabootsing speel verder 'n groot rol in die kind se

spel. Daar is baie speletjies waar seuns en dogters saam speel. Al die genoemde en nog

baie ander speletjies is gedurende die middag by die huise van veral die dorps- en

stadskinders voortgesit. Vir die vermaak van kinders is daar dikwels piekniek gehou by

een of ander mooi terrein. Hier is gewoonlik deur seuns en dogters saamgespeel en

veral sangspeletjies was populêr.

2.5.1.4 Die ontstaan van Volkspele

Uit die sangspeletjies is Volkspele gebore. Vir die dorps- en stadskind was dit 'n

genotvolle byeenkoms. Boeseken (1951: 2776) beweer dat dit wat die bioskoop of die

Olimpiese spele nie kan bied nie, in die volkspele van verskillende lande gevind word.

In 1914 is die eerste volkspele in die land deur dr. Pellissier georganiseer. Voor die

Eeufeesjaar in 1938 het daar nie veel gebeur nie. Eers in 1940 het die

Reddingsdaadbond 'n algemene raad vir die organisasie van volksdanse en volksang

gestig. Volkspelekursusse is gereël en so is dit dwarsdeur die hele Suid-Afrika

bekendgestel en gespeel. Dit het uitstekende ontspanning vir jonk en oud verskaf en

het gehelp om die gesondheid te bevorder indien dit onder gunstige omstandighede

beoefen is. Dit was baie populêr in skole. Vir die primêre sowel as die hoërskoolkind

het dit dié geleentheid gebied om nie net gesellig sosiaal saam te verkeer nie, maar dit

het hulle ook geleer hoe om teenoor mekaar op te tree. Die bekoorlikheid van die

volkspele het gelê in die harmonie en ritme van die lied ('n aspek waarvoor leerlinge

baie lief is), asook dans en kleredrag. Daardeur het hulle ook geleer om netjies en

onderskeidend aan te trek, in teenstelling met hedendaagse leerlinge wat die "disko"
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verkies (Honiball, 1982: 91). Die grootste triomf vir volkspele is behaal tydens die

inwyding van die Voortrekkermonument in Pretoria in 1949. Mense uit ander lande het

verbaas gestaan oor die kunswaarde van die volkspelers se vertonings (Boeseken,

1951: 2776). Volgens Schoeman het dr. Jansen die hoogste lof toegeswaai aan die

grasieuse en sierlike volkspelevertonings tydens die onthullingsplegtighede (Schoeman,

1951: 19).

2.5.2 Die geskiedenis van speletjies wat in Suid Afrika gespeel word

Kinders hou daarvan om hulle eie speletjies te improviseer en ook om volwassenes na

te aap. Die vader het perd gery, maar die seun kon nog nie, daarom het hy vir homself

'n denkbeeldige stokperd geprakseer (Davies, 1972: 81). Sodoende het hy vir homself

'n speletjie ontwerp. Kinders uit die antieke tydperk het op soortgelyke wyse speletjies

wat deur tradisie oorgedra is. Kinders volg graag tradisie na, want na 2 000 jaar speel

hulle nog steeds wegkruipertjie. Wanneer 'n seun op die rug van sy maat spring om

hom te vra hoeveel vingers daar op sy rug is, is dit 'n voortsetting van 'n

vermaaklikheid uit die ou Romeinse Ryk.

2.5.2.1 Albasterspel .

As 'n hedendaagse Suid-Afrikaanse skoolseun teruggeplaas sou word na enige vorige

eeu, sou hy miskien meer tuis wees met die speletjies wat toe gespeel is as met enige

ander sosiale gewoonte. So sou hy met sy eie oudersdomgroep in die Middeleeue

heerlik polisie-en-prisonier ofalbaster kon speel (Opie & Opie, 1969: 6).

Volgens De Cock en Teirlinck (1905: 17) het albasters moontlik 'n prehistoriese

oorsprong. Hulle bevinding is dat albasters nie alleen in Europa bekend was nie, maar

ook in die Ooste. Die spel is in Bagdad en in die strate van Persiese stede gespeel. In

Birma heet dit "Alun'' en word die albasters van harde klei gemaak. Die spel word

selfs in Midde-Afrika aangetref en die "Baschilankinderen" speel dit met palmkerns.

In Nederland beskryf Ter Gouw (1871: 288) die spel as "Knikkeren" en hy wys
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daarop dat sommige skrywers dit aan die Romeinse "Notenspel" koppel, terwyl ander

die oorsprong van "Knikkeren" by die Germane soek, aangesien die heidevelde In

menigte ronde steentjies opgelewer het.

Volgens Drost (1914: 93-94) was daar 'n groot aantal albasterspeletjies in Nederland

gedurende die middeleeue en die sestiende eeu. Hy is van mening dat alle kinders vanaf

die vroegste tye hulleselfwêreldwyd met dié spel vermaak. Bëhme (1967: 615) beskryf

die spel in Duitsland onder die name "Schusskugeln", "Schussem", "Knicker" en

"Marmeln". Strutt (1801: 216, 304) noem die spel in Engeland "Marbles" en meen dat

dit deur seuns as plaasvervanger vir "Bowls" gebruik is, wat volgens hom iewers in die

Middeleeue ontstaan het. Op In skildery van Brueghel (1560) verskyn 'n afbeelding

van kinders wat albaster speel en in 'n bespreking van die skildery wys Portmann

(1964: Plate IV) daarop dat in 1503 te Neurenberg albasters deur die stadsraad beperk

is tot 'n terrein buite die dorp.

In die Verenigde State en in Australië is dié spelook bekend (Wood & Goddard, 1938:

866-868), asook in Suid-Afrika. Sommige spele word deur Kloppers (1956: 164-166),

Scheepers (1971: 7-11), De Coning (1971: 9-12) en Strydom (1945: 40-41) beskryf.

Laasgenoemde het gevind dat albasterspeletjies reeds sedert 1843 in die land bekend is.

2.5.2.2 Die oorsprong van ander speletjies

Navorsing toon dat speletjies in verskillende afdelings verdeel word.

2.5.2.2.1 Balanseerspele

In hierdie spele staan die deelnemer of beweeg voort met die uitdaging om sy ewewig

te behou soos in stelteloop. Ter Gouw (1871: 342) was van mening dat stelteloop

afkomstig was van die antieke Griekse spele en dat dit deur die Romeine en later deur

die Nederlanders oorgeneem is. Culin (1958: 9) het gevind dat die spel vanaf Japan na

Korea oorgewaai het en dat dit vandag nie meer baie in gebruik is nie. Stelteloop was
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ook onder die antieke Grieke bekend, terwyl die Duitsers dit al in 1349 beoefen het.

Die spel is in China, Afrika en die Suidsee-eilande bekend en het gedurende die

sestiende eeu in Frankryk en België gewild geword (Drost, 1914: 144). Op 'n

houtsneewerk van omstreeks 1650 is 'n afbeelding van hierdie speletjie onder die naam

"Gaan op Stelten" gevind (Kalff 1901: 49).

2.5.2.2.2 Gooispele

Klip-klipspel was veral baie gewild onder die antieke Grieke en Romeine. Klein

skaapbeentjies is in die spel gebruik. 'n Voorstelling op erdewerk by die Britse

Museum toon twee meisies wat in omtrent 800 v.C. "Astragals" of "Knucklebones"

speel. Drost (1914: 107-108) wys daarop dat die antieke Griekse vroue ook In spel met

vyf klein steentjies of "Astragalen" gespeel het wat in Engeland in 1599 as

"Checkstones" bekend gestaan het.

In Nederland het Ter Gouw (1871: 286,302) die spel Mali-klip as "Boer lap den buis"

beskryf en hy was van mening dat die spel 'n eg Germaanse karakter het. In Brittanje

staan die spel as "Duekstone" bekend (Gomme, 1964: 116). In Suid-Nederland heet

die spel "Boeren", in Duitsland "Der Kaak" en in Frankryk "Le Canard" (De Cock &

Teirlinck, 1905: 26-31). In die Verenigde State het Collins (1929: 91,93) en Bartlett

(1944: 100) albei die spelonder die naam "Duck on the rock" beskryf. Joynson (1960:

45-46) het die spel as "Ducky-off" beskryf, maar dit verskil in dié opsig dat Inbal uit 'n

kring gegooi moet word en dat dit nie 'n voorwerp is wat vanaf iets afgegooi moet

word nie.

Oor Ruiterbal het Newberry (1893: Plate IV) die volgende geskryf: In grafkelder

nommer 15 van Beni Hasan (Egipte) verskyn teen die noordemuur van die hoofkamer

'n tekening van twee persone wat twee ander abba terwyl hulle In voorwerp na mekaar

gooi. Die tekening dateer uit die tydperk 2800-2500 v.c. Daar blyk 'n sterk verband
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tussen hierdie tekening en die spelwyse van Ruiterbal te wees. Verder het Bëhrne

(1967: 611) gevind dat die spel afgebeeld is op gedenkstukke van die ou Egiptenare.

In Nederland was die spel alreeds gedurende die Middeleeue bekend en is dit beskryf

as "Bal te peerd" (Stegman, Grendt & Van Waart, 1947: 24).

Strutt (1801: 59) was van mening dat slingervelgooi 'n baie ou wapen is en

waarskynlik ouer is as boogskiet. In die Bybel word verwys na die slingervel: "En met

die slingervel in die hand ..." (1 Samuel 17: 40). 'n Bewys word verder in die Bybel

gevind dat die spel reeds in ongeveer 1000 v.c. bekend was (Rigters 20: 16).

Slingervelgooi is ook deur die Assiriërs in hierdie tydperk beoefen (Yadin, 1963: 364).

In Nederland het Ter Gouw (1871: 287) geskryf dat "Slingeren" 'n geliefde kinderspel

was. Volgens Drost (1914: 124) het die spel in onbruik by Europese volke geraak en is

dit in 1535 in Amersfoort verbied. In Suid-Afrika het Spoelstra (1924: 48) die spel

beskryf en sy beskrywing kom ooreen met dié van die bejaardes in die Suidwes-Kaap.

2.5.2.2.3 Jaag- en vangspele

Jaag- en vangspele is wanneer 'n speler ander probeer aanraak of vang terwyl hulle in

'n afgebakende gebied vry rondhardloop. Volgens Opie en Opie (1970: 65-68) was die

benaming "Tick" alreeds in 1622 bekend en het "Touch" algemeen in Brittanje in die

negentiende eeu voorgekom. In Suid-Afrika word dit "aan-aan" of "touch" genoem.

Derdemannetjie was alreeds gedurende die Middeleeue bekend in Duitsland. In

Frankryk dateer dit uit die agtiende eeu en in Boston het dit in 1632 "Touch the third"

geheet (Opie & Opie, 1970: 82,84).

Strutt (1801 302) het kat-en-muisspel in Engeland beskryf as "Cat after Mouse".

Krappe-en-kraaiespel is meer as 2000 jaar oud en het onder die Griekse seuns

"Ostrakinda" geheet. "Open the gate" was teen die einde van die negentiende eeu in

Argyllshire bekend en in Nieu-Seeland teen 1870 (Opie & Opie, 1970: 136). Volgens
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De Jongh (1984: 89) was wolf-en-skaapspel alreeds gedurende die Middeleeue in

Frankryk bekend.

2.5.2.2.4 Nabootsspele

Deelnemers speel toneel of gee voordat hulle ander persone of diere voorstel, of dat

hulle in denkbeeldige situasies verkeer met die nodige dialoog. Drost (1914: 114) het

daarop gewys dat die Suid-Afirkaanse stokperdry as "Stokpaard" bekend gestaan het

in die Middeleeue en dat dit in die sestiende eeu in Duitsland bekend was as

"Steckenpferd. "

Portmann (1964: Plate XVIII) verwys na 'n afbeelding van die speletjie "Volg-die-

leier" wat verskyn op 'n skildery van Brueghel wat in omtrent 1560 geskilder is. In

1989 was die spel in Groot-Brittanje bekend as "Follow the leader".

2.5.2.2.5 Raaispele

Hierdie is speletjies waarin die raaimotief die kern en klimaks vorm van die fisieke

aktiwiteite. "Bok-bok-staan-styf' kan vergelyk word met die ou Romeinse spel

"Bucca, bucca, quot sunt hie". Die enigste verskil is dat net een speler op die rug van

die persoon wat buk, spring.

Die Oumaspel dateer terug na die jaar 2000 v.C.

2.5.2.2.6 Rotasiespele

Die doel van hierdie spele is om 'n voorwerp te laat roteer. Volgens Gould (1975:

172) is die spel Diavolo afkomstig van tolgooi en het dit in omstreeks 1812 die naam

"Diabolo'" verkry. Hy het gevind dat die naam "Diavolo" afgelei is van die Griekse

woord "Diaballo" wat beteken om te gooi. In China is die spel alreeds eeue lank

gespeelonder die naam "Kouen-Gen." In Suid-Nederland is die spel bekend as
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"Duivel spelen" en in Frankryk heet dit "Le diable" (Culin, 1958: 23). Volgens

Stegman et al. (1947: 266-267) word In soortgelyke spel as Eggy in Nederland onder

die naam "Stabal" beskryf.

In Nederland het Drost (1914: 137) gevind dat die hoepelspel alreeds gedurende die

Middeleeue bekend was en die oudste voorbeeld wat hy kon vind, was in 1456 toe die

kinders van Dordrecht verbied is om op straat met hoepels te speel. Op In skildery van

Brueghel (1560) is In afbeelding van kinders wat met hoepels speel (Portmann, 1964:

Plate XIII). Nog In afbeelding van die speletjie verskyn op In houtsneewerk van

omstreeks 1650 met die opskrif "Loopen met reepen". In Duitsland was die spel

gedurende die Middeleeue bekend as "Eeiftreiben" of"Reifschlagen" (Kalif, 1901: 49).

Gould (1975: 104-106) het In tekening van die spel klimtol op In vaas gevind wat uit

ongeveer die jaar 5000 v.c. dateer. Dit is "The dice" genoem.

Die oorsprong van tolgooi word deur Gould (1975: 18-23) as die rotasie-aksie van In

vallende "akkerboomsaad" beskryf en die antieke vuurmaakmetode "fire-drill" het tot

die spel aanleiding gegee. Die laaste metode word ook deur Bett (1929: 77) aan die

oorsprong van die tol gekoppel. In Egipte is daar bewyse gevind dat die spel "whip-

top" alreeds in die jaar 2000-1400 v.C. bekend was (Gould, 1975: 7). In Museum in

Brussel maak melding van In meisie wat "drijftol" speel soos In foto in die vyfde eeu

v.C. aandui. Ter Gouw (1871: 15, 287) is van mening dat in die antieke tyd die

Romeine die "Drijf-tol" -spel by die Grieke geleer het en dat die Nederlanders dit op

hulle beurt weer by die Romeine geleer het. De Cock en Teirlinck (1905: 159), asook

Drost (1914: 14) het sy bevinding ondersteun. Kalff(1901: 49) het deur middel van In

afbeelding van In houtsneewerk van omstreeks 1650 getoon dat twee persone met albei

soorte tolle speel. Brueghel se skildery van 1560 beeld ook die twee tipes tolspeltjies

uit. Drost (1914: 141) het gevind dat "Drijftol" in Frankryk gedurende die dertiende

eeu bekend was' as "Sabot" en was van mening dat die spel veelouer was as "Priktol"

("Peg-top;').
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Die spel "woer-woer" vorm deel van die Steentydkultuur van die inboorlinge van

Nieu-Guinee. Die inboorlinge het van skulpe gebruik gemaak om as roer te dien, die

Eskimo's van 'n leerskyfen die Europese kind van 'n knoop (De Jongh, 1984: 158).

2.5.2.2.7 Sangspele

Dit is speletjies waartydens 'n liedjie gesing word. In Nederland het Drost (1914: 28-

29) die spel "koljander, koljander so deur die bos" onder die naam "Kruip door, sluip

door" beskryf. Hy het die spelook in Denemarke aangetref. In Duitsland staan dit

bekend as "Bruckenspiel". In laasgenoemde land het die spel in die vyftiende eeu "Die

foule brucke" geheet. In Engeland is verskillende name aangetref, byvoorbeeld

"oranges and lemons". In Brittanje het 'n soortgelyke spel in die sestiende eeu bekend

gestaan as "Sun and moon" (Opie & Opie, 1970: 236). Wood en Goddard (1938: 888,

891) het die spel in die Verenigde State "Oranges and lemons" genoem.

2.5.2.2.8 Slaanspele

In hierdie spele kom daar 'n slaanaksie voor. Die vroegste bewys dat die kennetjie-spel

gespeel is, is dat dit gedurende 1347 in Frankryk bekend was as "Le jeu du chat". In

1550 het dit in Duitsland "Triben" geheet (Drost, 1914: 90-91). In Nederland is 'n

verdere bewys van die speletjie gevind op houtsneewerk van omstreeks 1650. Op die

prent hou een speler in een hand 'n lang stok vas en in die ander 'n kort stokkie met 'n

gespitste punt. Die onderskrif van die afbeelding lui "Spelen pitstock" (Kalif, 1901:

49).

Volgens Bancroft (1945: 247-249) heet die spel in Engeland "Tip-cat" en hy meen dat

die speletjie moontlik na die Verenigde State gebring is, waar dit ook "Tip-cat"

genoem word. Wood en Goddard (1938: 631) is egter van mening dat "Tip-cat"

afkomstig is uit die Amerikaanse pioniersdae. Verder word daarop gewys dat die spel

in Tsjeggo-Slowakye bekend was as "Starling Tip-Cat" Die vroegste melding van
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kennetjie in Suid-Afrika verskyn in die memoires van Borcherds (1907: 17, 21).

Volgens hom is kennetjie al voor 1795 in Stellenbosch gespeel. Kennetjie is in

Nederland, Vlaandere, Engeland en Duitsland gevind, maar wyk baie af van die Suid-

Afrikaanse patroon. Slegs die gaatjie in die grond en die lang en kort stokkie toon

ooreenkomste (Kloppers, 1956: 181). Die verskeidenheid slaanhoue in Suid-Afrika 'n

eie karakter het verder ontwikkel.

2.5.2.2. 9 Soekspele

Soekspele is waar 'n speler sy maats wat wegkruip moet soek of dié vind wat probeer

terugkeer na 'n spesifieke beginpunt. In Brittanje staan 'n spel soortgelyk aan "Adam

en Eva" as "Jingling" bekend. In Nederland is dié spel bekend as "Jacob, waar ben je?"

(Stegman et al., 1947: 157). Die benaminge "Jacobi, where are you?" en "Jacob and

Rachel" is ook onderskeidelik in 1832 en 1916 vir die spel aangetref (Opie & Opie,

1970: 120-121).

In die Verenigde State beskryfWood en Goddard (1938: 872) 'n soortgelyke spel as

blikaspaai onder die naam "Kick the wicket". Die skrywers meen egter dat daar

voorkeur gegee word aan 'n blikkie, aangesien 'n stok nie so ver geskop kan word nie.

Opie en Opie (1970: 166-167) is van mening dat hierdie spel goed bekend was voor

die Eerste Wêreldoorlog. In Kanada en die Verenigde State is die algemene benaming

"Kick the can", in Australië "Kick the block", in Italië "Barattolo" en in Nieu-Seeland

"Kick the tin" .

Drost (1914: 10) het geglo dat die blindemolspel'n oorblyfsel van die Indo-Germaanse

geloof aangaande duiwels was. Blindemol staan dwarsoor die wêreld onder 'n groot

verskeidenheid name bekend. Enkele voorbeelde is "blindemannetjies" (Nederland),

"Blinde Kuh" (Duitsland), "Colin-maillard" (Frankryk) en "Blind man's buff"

(Engeland). In die Verenigde State van Amerika is die speletjie onder dieselfde naam

bekend as 'in Engeland (Wood & Goddard, 1938: 574), terwyl dit ook gespeel word

in lande soos Rusland, Finland, Indië, Ethiopië, Korea, Japan en China (Culin, 1958:
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54-55). In Brittanje beskryf Strutt (1801: 308) blindemolspel as "Hoodman blind",

maar sê dat die mees algemene benaming "Blind man's buff''' is. Volgens hom het die

benaming "Hoodman's blind" ontstaan omdat spelers vroeër hoede gebruik het om

hulself te blinddoek.

In Nederland heet die speletjie warmpatat "Nestje steken" en in die Verengde State

"Hot and cold" (Wood & Goddard, 1938: 459) en in Duitsland "Der busch brennt"

(Bohme, 1967: 632). In Engeland is die spel as 'n uitvloeisel van "Hide and seek" deur

Gomme (1964: 214) beskryf. In die Moot in Suid-Afrika het Kloppers (1956: 264-

265) die spel as warmpatat beskryf en sy bewering dat hierdie benaming eg Suid-

Afrikaans is, word ondersteun.

Volgens Opie en Opie (1970: 155) en Drost (1914: 6) is die spel wegkruipertjie alreeds

deur die antieke Grieke en Romeine beoefen. Dit was toe onder die Grieke as

"Apodidraskinda" bekend. In Vlaandere en in Nederland is die speletjie onder 'n wye

verskeidenheid name bekend, soos byvoorbeeld "Duikertjie spelen", "piepspelen" en

"Schuile-vinkje". In Brittanje het Gomme (1964: 1, 211) die spel as "Hide and seek"

beskryf en het hy ook die naam "All-hide", waaronder die spel in 1637 bekend was,

vermeld. In 1801 het Strut!"(1801: 301) die spel as "Harry-racket", "Hide and seek" en

"Hoop and hide" beskryf

2.5.2.2.10 Springspele

Hierdie is spele waarin 'n springaksie voorkom. In Egipte was die speletjie Hasie-oor

alreeds in 2800 v.C. bekend as "Khazza Lawissa". In Brittanje beskryf Strutt (1801:

302) en Gomme (1964: 327-328) die spel as "Leap-frog". Volgens Drost (1914: 39)

heet die spel in Nederland "Hasje-over", maar wat die spel se benaming voor die

Middeleeue en in die sestiende eeu was, is nie bekend nie. Hy het egter gevind dat die

spel in die sewentiende eeu "Over ruch springen" geheet het.
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Die spel "Hopscotch" word uitgebeeld op die plaveisel van In antieke Romeinse

markplein. Dié uitbeelding gee aanleiding tot die mening dat hierdie spel Invoorstelling

is van hoe die siel van die aarde na die hemel beweeg, aangesien die woord "paradys"

(of iets soortgelyks) in baie gevalle in die boonste gedeelte van die uitbeelding

ingeskryf word. Volgens Gomme (1964: 223 - 227) het soortgelyke spele voor die

Christendom bestaan en is hy van mening dat hierdie spel kon ontstaan het uit In

verskeidenheid soortgelyke speletjies. Die Christene het volgens hom die algemene

idee van die spel aangeneem, maar dit aangepas by hulle geloofsoortuigings.

Schwendener (1942: 13) is oortuig dat die speln heidense oorsprong het, maar dat die

leervormige "Hopscotch" simbolies is van Jakob se droom toe hy in die veld geslaap

het met sy kop op In klip. In sy droom het die hemeloopgegaan en In leer het afgesak

met engele wat oor hom waghou. Hy huldig hierdie mening, aangesien die figuur byna

soos In leer lyk en die woord "heaven" baie keer aan die bokant van die figuur

voorkom.

Collins (1929: 20) is van mening dat die naam en die spel as volg ontstaan het: Die

gedeelte "scotch" in die woord is afkomstig van "scorch" wat "scratch" beteken.

Laasgenoemde verwys na die tekening op die grond. In Kalif (1901: 49) se boek wat

handeloor die huislike lewe van Amsterdam in die sewentiende eeu, is In voorstelling

op In houtsneewerk van omstreeks 1650 en dit toon persone "Hinckelen in't parck",

Volgens Drost (1914: 37-38) is daar nie melding van die spelonder die Grieke en

Romeine gemaak nie en is die spel tans in Vlaandere bekend as "Hinkelen", in

Duitsland as "Himmelhuppen" en in Switserland as "Hoppen". Dit is selfs ook in China

bekend.

Kloppers (1956: 196-202) het in Suid-Afrika navorsing gedoen oor "Hopscotch" en

het in die Suiwes Kaap gevind dat die spel met "Hinkspel" in Suid Nederland

ooreenstem.

In die Middeleeue was die spel touspring in Nederland onder In wye verskeidenheid

name bekend, byvoorbeeld "Spanvoëls springen", "Drubbelen" en "Ludsen". Verder
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was dit verbode om in 1413 in Amsterdam in kerkhowe tou te spring (Stegman et al.,

1947: 18). In 'n boek wat handeloor die lewe in Amsterdam in die sewentiende eeu,

verskyn 'n houtsneewerk van omstreeks 1650 met die opskrifte "Loopen in de Coor"

en "Springen in die Coor" waarop die spel twee keer uitgebeeld word (Kalif, 1901:

49). In Nederland is die spel bekend as "Touwtjespringen". In die Verenigde State is

dit alreeds deur Bartlett (1944: 75-76) beskryf. Navorsing deur Strydom (1945: 36,

.37,41) het getoon dat touspring in Suid Afrika al in 1843 bekend was.

2.5.2.2.11 Teikenspele

Dit is spele waarin 'n speler 'n ander speler voorkeer of 'n persoon probeer trefwat nie

beweeg nie. Die oudste twee bewyse van die pyl-en-boogspel wat nog gevind is, word

vermeld in die Bybel en wel in die grafkelder van Beni Hasan. In die Bybel word daar

in Samuel 20: 20 (in ongeveer 1000 v.C.) van dié wapen melding gemaak. In kamer

nommer 15 van die Beni Hasan-grafkelder verskyn 'n tekening van 'n Egiptenaar wat

met 'n pyl en boog skiet. Die tyd waarin dit plaasgevind het, is tussen 2800 v.C. en

2500 v.C., aangesien die grafkelder uit die Middel-Rykperiode van die Egiptiese

geskiedenis dateer (Newberry, 1893: Plate IV, V). Volgens Drost (1914: 118) was dit

in 1510 verbode om met Inpyl en boog in Amsterdam te skiet.

In Suid-Afrika beskryf Spoelstra (1924: 49) en Kloppers (1956: 125) die spelonder

die Blankes, maar maak geen melding van die oorsprong daarvan nie. Van Rooyen

(1940: 110) meen dat die Voortrekkerseuns die pyl en boog gemaak het na die

voorbeeld van die wilde Boesmans wat daardie dae volop in die Kolonie was. Strydom

(1945: 41) het egter gevind dat die spel alreeds vanaf 1843 in Suid-Afrika teenwoordig

was. In Goewerneur Woodhouse se tyd het sy vrou pyle, boë en teikens vanuit

Engeland na die Kaapkolonie ingevoer en kort daarna (in 1862) is 'n boogskietklub

gestig (De Kock, 1955: 158).
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In 1801 het Strutt (1801: 306) "koei-en-kalf' in Engeland beskryf as "Duck and

drake". Hy het daarop gewys dat die spelonder die antieke Grieke bekend was en

destyds gespeel is met skulpe wat oor die water gegooi is. Die persoon wie se skulp

die meeste keer oor die water gespring het, was die wenner. In Engeland is die skulp

meestal deur Ingedeelte van Inteëlof In plat klip vervang. In Duitsland beskryf Bohme

(1967: 615) die spel en sê dat die Grieke dit "Epostrakis" genoem het. In Suid-Afrika

is die spel deur Kloppers (1956: 297) as "koei-en-kalf' beskryf.

Laenen, Renson en Smulders (1981: 25) meen dat die Middeleeuse Kruisvaders die

doeltreffendheid van die kruisboog in die Heilige Land leer ken en na Vlaandere

ingevoer het. Pous Innocertius II het in 1139 die wapen verbied, maar die verbod uit

Rome het nie verhinder dat die kruisboog gewilder geraak het nie. Strutt ( 1801: 41)

kan nie bepaal tydens watter periode die kruisboog in Engeland sy verskyning gemaak

het nie, maar was van mening dat dit nie lank voor die dertiende eeu was nie.

In Nederland het Ter Gouw (1871: 304) die spel skoppelmaai as "Schoppen" of

"Schommelen" beskryf en het hy beweer dat dit 'n antieke Griekse spel was wat in

Athene deur meisies beoefen is. Drost (1914: 134) het hom ondersteun en het

bygevoeg dat die latere Romeine dit "Oscillatio" genoem het. Strutt (1801: 242-243)

het die spel in Engeland "Swinging" genoem en het daarop gewys dat die spel vroeër

"Meritot" of "Merry-totter" geheet het. Gomme (1964: 222) het die spel in Brittanje

ook as "Swinging" beskryf en het gemeld dat rympies opgesê of gesing is gedurende

die swaaiery. Daar word ook melding gemaak van In hele paar liedjies wat tydens die

spel gesing is. Op In skildery van Brueghel (1560) verskyn Inuitbeelding van In persoon

wat op In swaai ry (Portmann, 1964: Plate II). In Soortgelyke afbeelding met die

onderskrif "Hier Touterense" van In persoon wat op In swaai ry, is ook gevind op In

houtsneewerk van omstreeks 1650. Die spel is gespeel in Spanje en in Rusland gespeel,

terwyl dit in Frankryk bekend gestaan het as "Bacule" (Drost, 1914: 114). In Korea
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heet die spel "Tchyoutchyen", in Japan "Buranko" en in China "Tat's auts'in". Die

Duitse benaming vir die spel is "Schaukeln" (Bohme, 1967: 421).

Strydom (1945: 42) se navorsing toon dat die spel alreeds in 1843 teenwoordig was in

Suid-Afrika. Kloppers (1956: 420-421) het ook die spel in die Moot gevind en sy

bevinding dat liedjies in die buiteland gedurende die spel gesing word, maar dat

sodanige liedjies nie in Suid-Afrika voorkom nie, word ondersteun.

In Engeland het Strutt (1801: 307) die vlieërs onder die naam "Kite" beskryf. Sy

bevinding was dat vlieërs 'n outydse vorm van vermaak in China was en dat dit

moontlik daarvandaan na Engeland gebring is. Daar heers egter onsekerheid oor

wanneer dit plaasgevind het. De Cock en Teirlinck (1905: 230) het gevind dat die

meeste skrywers die mening huldig dat vlieërs hulontstaan in die Ooste gehad het.

Volgens hulle heet die spel in Siam "Len-xak-vao" en in Korea "Nyen". Ter Gouw het

verskil en het verwys na die Hollandse kinders wat eerste die "peervormige vlieger met

een neusje, so spits als een pijlpunt" sou uitgevind het (Ter Gouw, 1871: 295). Die

spel is ook in Korea en Japan bekend (Culin, 1958: 12-13) en vliërkompetisies is

gereeld in die Verenigde State van Amerika gehou (Wood & Goddard, 1938: 783).

Die vroegste verwysing na die spel in Suid-Afrika verskyn in die memoires van

Borcherds (1907: 17, 21). Volgens hom is "Vlieger oplaten" alreeds voor 1795 in

Stellenbosch beoefen. De Kock (1955: 69) het daarop gewys dat in 1837 in Kaapstad

aan die polisie opdrag gegee is om vlieërs wat in die strate gevind is, te vernietig,

aangesien dit 'n gevaar vir die mense op straat ingehou het.

In Nederland het Ter Gouw (1871: 305) die spel wipplank onder die naam "Wippen"

beskryf. Hy het beweer dat die spelouer is as om swaai te ry en dat dit moontlik selfs

voor die sondvloed bekend was. Collins (1929: 54) het gevind dat die spelonder die

antieke Grieke bekend was en dat drie persone op 'n slag kon deelneem. In Engeland

het Strutt (1801: 243) die spel as "Titter-totter" beskryf, alhoewel dit ook algemeen

bekend is as "See-saw". In 1778 het dit as "Up and down" bekend gestaan (Strutt,
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1801: 243 en is dit in die hele Noord- en Suid-Nederland aangetref, asook in Korea en

China. Die spel was in laasgenoemde lande onderskeidelik bekend as "Nel-ttouti-ki" en

"Tang t' in p' ing".

Drost (1914: 1354-1355) het die spel in Nederland as "Wippen" beskryfen het dit ook

in Duitsland en Frankryk aangetref onder die name "Brettschaukel" en "Bascule". Die

spel is ook deur Culin (1958: 34) in Japan aangetref.

Kloppers (1956: 421-422) se bevinding dat liedjies in Engeland en Nederland gesing

word gedurende die spel, maar dat sodanige liedjies in Suid-Afrika ontbreek, word

ondersteun.

Met verloop van tyd en met die baie herhaling van speletjies vervaag die oorspronklike

doel en word die oorsprong vergeet. Die kinders geniet die speletjies ter wille van die

spel self en ontdek daarin 'n bron van opwinding en vermaak. Speletjies dien tot 'n hoë

mate as 'n kragbron (Brasch, 1972: 3).

Wat met die navorsing van die ouderdom van speletjies nog duideliker geword het, is

die behoud van sekere gewoontes gedurende die speletjies. Die gewoonte om 'n

geblinddoekte persoon drie keer in die rondte te draai voordat hy begin soek na die

ander, asook die bekende gewoonte dat 'n speler "warm" word as hy naby die

voorwerp wat gesoek moet word, kom, was blykbaar algemene gebruik in die

sewentiende eeu. Die gebruik om die speler voor 'n toutrekspeletjie te laat kies tussen

'n "lemoen" of 'n "appel" om te besluit aan watter kant hy wil wees, was verseker al in

gebruik gedurende die Victoriaanse tydperk.

Die tradisie om die speler wat die swakste gevaar het in die spel te straf eerder as om

die een wat die beste gedoen het te beloon, het 'n deurlopende geskiedenis vanaf die

klassieke tydperk. Die ritueel om te bevestig dat 'n persoon gevang is (om prisonier te

wees) deur hom drie keer op sy skouer te klop, is ook die reëlonder die kinders in

Frankryk, Duitsland, Australië, Italië en die Verenigde State (Opie & Opie, 1969: 8).
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2.5.3 Afsluiting

Wat die Historiese Opvoedkunde as deelwetenskap betref, kan Coetzee as die eintlike

grondlegger gesien word (Coetzer & Van Zyl, 1989: 14), maar die waarde van spel vir

die kind is eers betreklik onlangs besef en erken. Die waarde van kinderspel as

didaktiese metode word sporadies van nader beskou. Daar is wel in die geskiedenis van

die Opvoedkunde in Suid-Afrika etlike opvoedkundiges wat die waarde van spel

beklemtoon het, byvoorbeeld prof Casimir, hoogleraar in die Opvoedkunde aan die

Universiteit van Leiden, Holland. Hy het in 1922 deur Suid-Afrika gereis en sy lesings

het onder andere die onderwerp kinderspel ingesluit. Hugo, wat aangehaal is deur

Coetzee, het die volgende van Casimir gesê: "Hy het aan ons die kind getoon as die

wordende mens, as die hoop en belofte van die toekoms".

Sedert 1926 het In hele reeks opvoedkundige werke van Coetzee verskyn en sedert

1936 ook van Keyter, wat In bepaalde standpunt in verband met kinderspel handhaaf

Hy sê die egte spel is iets" ...wat spontaan uit die volksiel spruit en by die nasionale

kultuur aanpas". Ons haal hom verder aan: "Voortspruitend uit die siel van die mens,

wat ook sosiaal is, dra sy speelaktiwiteite ook die kleur en gees van die nasionale

gemeenskap waartoe hy behoort. Daarom verskil speelaktiwiteite van nasie tot nasie.

Die invloed van die aardrykskundige tuiste met sy eie besondere eienaardighede, die

kenmerkende nasionale maatskaplike lewenswyse is op die intiemste wyse ingeweef in

die speelaktiwiteite van die mense wat daartoe behoort" (Keyter, 1941: 16).

Vir Nel is dit In uiters belangrike aspek dat die kind se na-apende en skeppende spel

"...die kleur van die volkskultuur dra" (Nel, 1944: 6). Een van Theron (1936: 116) se

hoofstukke dra die opskrif: "Speel- Die ernstige werk van kinders". Bell (1941: 47-70)

het, met die oog op voorligting met ons eie behoeftes as uitgangspunt, In hoofstuk

geskryf vir een van die Tweede Trekreeksuitgawes, naamlik: "Die ontspannings-

behoeftes van die kind, die Kinderklubs en aktiwiteite vir voorskoolse, skoolgaande

kinders en jeugdiges".
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Geeneen van die Suid-Afrikaanse opvoedkundiges het egter daartoe oorgegaan om 'n

wetenskaplike ontleding van die waarde en invloed van spel, wat proefondervindelik

vasgestel en bewys is al dan nie, te bepaal nie.



DIE OPVOEDKUNDIGE
WAARDE VAN SPEL

3.1 INLEIDING

ie waarde van kinderspel in die opvoedingproses word vroeg geopenbaar

deur die kind se spel om sosiaal met dié wat die naaste aan hom is, te

verkeer. Dit kring uit tot ander en die proses duur voort tot en met sy

volwassewording.

Die kind leer nie net om sosiaal te verkeer nie, maar ook om alleen - miskien in 'n

beperkte gebied wat hy as sy eie beskou - te speel. Hier leer hy selfstandig dink en

kreatief speel. Onafhanklikheid en verantwoordelikheid spruit hieruit, wat weer lei tot

emosionele rypheid. Die kind se fisiese ontwikkeling is nou saamgeweef met sy

spontane spel, wat hom in sy totaliteit ontwikkel.

Die ouer en onderwyser het die geleentheid om, deur die kind in sy spontane spel waar

te neem, probleme in sy natuurlike ontwikkeling te bespeur. Deur tydig spelterapie toe

te pas, is sy herstel verseker.
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Navorsing toon dat spel'n belangrike rol in die opvoeding van die kind speel. Hierdie

waarheid word wêreldwyd deur opvoedkundiges erken en aanvaar. Die onderwyser

wat hierdie feit erken, kan met groot welslae spel as onderrigmetode toepas. Die kind

ken die spel en is gevolglik ontspanne. Die ontspanne toestand en omgewing maak die

kind ontvanklik vir die leerinhoud. Die kind se sosiale aanpasbaarheid help mee om 'n

leeratmosfeer te skep.

3.2 DIE ROL WAT SPEL IN DIE SOSIALISERINGSPROSES SPEEL

3.2.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk word slegs die begrip "sosialisering" behandel. Omdat daar nie

eenstemmigheid oor die formulering van die begrip is nie, word volstaan met die

volgende definisie: "...sosialisering verwys na die proses waarby interpersoonlike

vaardighede en gesindhede bekom word wat die individu in staat stelom sy rol in sy

sosiale omgewing effektief te kan vervul" (Potgieter & Malan, 1986: 1). Hierdie

stelling word verder uitgebrei deur Cawood, Stydom en Van Loggerenberg (1981:

44): "...omdat spelook interaksie en interafhanklikheid van ander deur middel van

spanwerk en leierskap inisieer, ontwikkel dit sosiale en kommunikatiewe vaardighede

by die leerder".

Hoewel die kind as 'n sosiale wese gebore word, is middele en 'n simpatieke

omgewing nodig om die proses van interpersoonlike vaardighede en gesindhede verder

te ontwikkel. Spel is die natuurlikste middelom die proses van sosiale ontwikkeling

voort te sit, uit te bou en tot 'n hoë mate te vervolmaak. Strom (1981: 164) stem

saam en voeg by dat, om die moontlikheid te verhoog dat kinderspel 'n bydrae kan

lewer tot die sosiale ontwikkeling van kinders, die volgende benodig word: " ...an

environment that is warm and friendly, where adult behavior is firm but consistent, and

where opportunities are ample to make decisions within their cognitive capacity".
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Die verband tussen spel en sosialisering is onder andere reeds deur Martin Luther, die

hervormer, raakgesien. Hy het 'n besondere bewondering vir Koning Salomo gehad

omdat hy 'n sterk standpunt vir kinders se vrye beweging en spel in sy Bybelse

geskrifte gehuldig het. Daarenteen trek hy te velde teen die opvoedingstelsel soos

toegepas deur die Roomse Kerk wat kinders soos voëls in donker hokke afgesonder

het om nie met die wêreld kontak te hê nie, nie iemand te sien of mee te kommunikeer

nie of om die lewe te geniet deur middel van spel nie. Dit het "nadelige" gevolge vir

die kind: "...for they will thus become clods and blockheads", " ...a young man, thus

hedged about, and cut off from society, is like a young tree whose nature it is to grow

and bear fruit, planted in a small and narrow pot" (Monroe, 1917: 411). Vir Luther is

dit noodsaaklik dat die kind nie van ander kinders afgesonder moet wees nie, terwyl hy

toegelaat moet word om deur sy spel sosiaal te ontwikkel.

Ook dra spel tot die morele ontwikkeling van die kind by, wat weer op sy beurt

ingeweef is in die sosiale ontwikkeling van die kind. Filosowe, sielkundiges en

liggaamlike opvoedkundiges sien spel nie net as 'n middel tot die morele ontwikkeling

van die kind nie, maar dit dra tot hul sosialisering in baie fasette van die gemeenskap

by. Spel mag 'n bron van selfontdekking wees, 'n manier om nuwe sosiale rolle aan te

leer, 'n middel waardeur ouer en kind met mekaar kan kommunikeer soos Strom

(1981: 156) dit duidelik stel: " ...moral development is morality based on the need for

harmony between persons rather than the inflexible conformity to rules".

3.2.2 Spel en sosiale ontwikkeling

Die sosiale ontwikkeling van 'n kind word as een van dié belangrikste waardes van

spel beskou. Barrow (1973: 204) beklemtoon dit: "...games are among the most

effective means ofsocialization of man". Volgens Coetzee (1991: 185) is spel van die

uiterste belang vir die kind vir die sosialiseringsontwikkeling daarvan. Nie net word

spel as belangrik beskou deur die huidige opvoedkundiges nie, maar opvoedkundige

filosowe het reeds honderd jaar gelede spel as 'n middel tot die sosiale ontwikkeling

van die kind herken (Strom, 1981: 106).
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Die sosiale aspek kom vroeg reeds by die klein kind se spel sterk na vore, want as hy

ander kinders sien speel, word sy belangstelling dadelik gewek en wil hy graag

meedoen, al is hy nog te klein daarvoor (De Wet & Van Zyl, 1974: 27). Kinderspel is

'n ernstige en doelgerigte aktiwiteit waardeur kinders sosiaalontwikkel. Maxwell

(1982: 40) voeg by dat hy spel sien as gemeenskaplike oefeninge, wat die kind in staat

stelom sy sosiale gevoelens te bevredig en te vervul.

Dit word dus aanvaar dat spel op die een of ander manier met die sosialiseringsproses

verbind word. Piaget (in Potgieter & Malan, 1986: 2) gee gewig aan hierdie stelling

deur te verduidelik hoe spel op 'n relatiewe indirekte wyse funksioneer in die

sosialisering van die kind. Hy gaan voort deur te beskryf hoe die morele ontwikkeling

of sosialisering van die kind tot uiting kom in die bewuswording en toepassing van

spelreëls. Volgens hom is daar drie tipes sosiale gedrag, naamlik motoriese,

egosentriese en kooperatiewe gedrag. In ooreenstemming met hierdie tipes gedrag is

daar drie tipes reëls, naamlik motoriese reëls, eensydige reëls en reëls wat op

wedersydse respek berus.

Die motoriese reëls word geassosieer met gewoontes, terwyl eensydige reëls verwys na

konformiteit en wedersydse reëls verwys na respek vir ander. Laasgenoemde

verteenwoordig ware morele ontwikkeling of sosialisering. Piaget voel dat die hele

probleem van sosialisering geleë is in die proses om die kind uit sy egosentrisiteit tot

koëperasie en wedersydse respek te lei.

Volgens Helanko (1957: 229-240) ontwikkel spel in sy verskeie vorms as deel van

sosialisering. Hy is van mening dat die sosialiseringsproses in 'n groot mate aan

biologiese rypwording gebonde is. Tot en met driejarige ouderdom sal die kind tussen

of in die teenwoordigheid van ander speel, maar nog nie met hulle nie (De Wet & Van

Zyl, 1974: 27). Verder sê Helanko dat die sosialiseringsproses in drie fases verdeel

word: die' periode voor die bendestadium (tot ongeveer 8 jaar), die bendestadium
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(ongeveer 9 tot 16 jaar) en die tydperk wat op die bendestadium volg (ongeveer 17 tot

24 jaar).

Daar bestaan dus geen twyfel dat spel van onskatbare waarde vir die kind se sosiale

ontwikkeling is nie: "All children play at some time or other. Indeed, play is the

principal means by which children experiment with social situations" (Lovell, 1973:

187). Verder sê hy: "Far from being a'sparetime', superfluous activity ...it may be that

play at certain crucial early stages is necessary for the occurrence and success of all

later social activity" Dit is dus waar wat Loizos (1969: 275) beweer, naamlik dat spel

'n totaliteitshandeling is wat die hele mens in al sy strukture betrek.

Kinders ondervind of ervaar baie meer as wat hulle op 'n bepaalde stadium in woorde

kan beskryf en gebruik hulle spel om dit wat hulle ondervind, te verwerk en te

verduidelik (Oaklander, 1978: 160). Dramatiese spel is vir kinders 'n waardevolle

medium terwyl hulle nog nie oor die nodige woordeskat beskik om hulleself uit te druk

nie en terwyl hulle probleme ondervind om met ander kontak te maak en te

kommunikeer. Daarom hou Isaacs (1948: 215-218) vol dat dramatiese spel nie net

belangrik is vir verstandelike ontwikkeling nie, maar ook vir die kind se sosiale

ontwikkeling. Dramatiese spel bied 'n intieme en persoonlike middelom te

kommunikeer, asook samewerking op 'n ouderdom wanneer sosiale groei " .. .is just

beginning to accelerate".

Vir die kind se sosiale sisteem is spel en sport belangrike aspekte, want 'n integrale deel

van sosialisering is die bemeestering van vaardighede en normatiewe gedrag wat weer

nodig is vir effektiewe deelname in hierdie sfeer van sy sosiale lewe. Om sosiaal te

ontwikkel, is dit vir die kind nodig om met ander mense kontak te maak en saam te

speel. Hierdie geleenthede word vir hom in sy gesinsverhoudinge en later deur maats

buite die gesinskring geskep.
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3.2.3 Spel en sosiale verhoudinge

3.2.3.1 Gesinsverhoudinge

Die kind se eerste kontak met ander kinders word beïnvloed deur sy eie vroeë

gesinsverhoudinge. Hierdie invloed strek tot aan die einde van sy lewe. Daarom is die

gesinsverhoudinge so uiters belangrik vir die sosiale ontwikkeling van elke kind. Die

eerste en belangrikste verhouding wat 'n kind ervaar, is die verhouding met sy moeder.

Die belangrikheid van hierdie verhouding kan dus nie oorbeklemtoon word nie. Die

baba wat in liefde ontvang en aanvaar word, sal die wêreld en die mense daarbuite

vriendelik, aangenaam en welwillend vind. Daarteenoor sal die baba wat onwelkom is

en verwerp word, die buitewêreld met suspisie en vyandigheid ervaar, omdat hy nie

aanvaar word nie.

Duminy en Dreyer (1984: 2) vertel die treffende verhaaltjie van 'n "wolfseun" wat nie

die leiding en hulp van mense om hom ervaar het nie: "Late in the eighteenth century

a 'wild boy' of about twelve was captured in a French forest. He was naked, walked on

all fours, made unintelligible sounds, ate like an animal and bit those who attempted to

handle him. A French physician, J.M.G. Itard, attempted to educate the boy. He was

only moderately successful and Itard concluded that the child's gross deficiency was

probably caused by his prolonged isolation from society. An important fact emerges

from this example: a child learns to be human only from his contact and association

with other human beings".

Dit is duidelik dat die kind verlore is as hy nie ondervinding het van die sosiale

onderlinge verkeer van mense nie. Hierdie mense is vir hom belangrik, want hulle stel

vir hom voorbeelde om na te volg, aangesien hy nie instinktief soos 'n dier leef nie. Hy

is in die eerste plek 'n mens, gebore in 'n wêreld van mense en om hierdie rede is die

nabyheid van mense net so nodig soos kos en klere.
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Aanvanklik stel die jong kind net in homself en sy speelgoed belang en is hy gelukkig in

die teenwoordigheid van 'n geliefde persoon. Hy sal dit egter gou begin geniet om

ander kinders dop te hou en sal belangstel in wat hulle speel. As hy buite in sy

stootwaentjie is, sal hy lag, rondkyk, geluide maak en wys na kinders wat speel. Om

met die ander kinders wat rondom hom speel, te kan kommunikeer en deel te word van

die spel, maak hy van sy beperkte taalverrnoë gebruik.

Sy taal is gebaseer op praktiese ondervinding en persoonlike verhoudings, daarom is

die dag-tot-dagspel van kinders die basis vir hulle taalontwikkeling. Kinders praat nie

in 'n lugleegte nie. Selfs 'n volwassene wat van die geselskap van sy maats ontneem is

en in eensame gevangenisskap verkeer, vergeet hoe om uitdrukking te gee aan sy

gedagtes en ontdek met die terugkeer na die maatskaplike lewe dat sy normale spraak

weifelend, lomp en nie vloeiend is nie.

Ouers luister na kinders se vrae, verduidelikings en beskrywings van hulle skilderkuns

en neem hulle bouwerk en hulle aantrekspel waar. Ouers deel hul entoesiasme en

opgewondenheid en hul geskater in hul spel. Daar word stories en poësie gelees,

liedjies gesing en prenteboeke word saam geniet. Al hierdie dinge dra by tot die

waarde van kinders se spel en hulle taalontwikkeling as 'n geheel. Verder word die

leerproses deur sosiale norme en verwagtinge beïnvloed.

Volgens Cass (1971: 33) word kinders se sosiale spel in vyf stadia geklassifiseer,

naamlik alleenspel, waarnerningspel wanneer kinders ander kinders dophou, parallelle

spel wanneer hulle daarvan hou om naby mekaar te wees, assosiasiespel wanneer dit

soms voorkom asof hulle saamspeel, en ware kooperatiewe spel.

In dié vyf stadia speel die gesin 'n groot rol, want die ouderdom waarin die kind die

verskillende stadia bereik, word grootliks bepaal deur speelgeleenthede en sosiale

kontakte wat aan die kinders gebied word. Volgens Stoker (1970: 378) is die

ontmoetingsituasie by spel tussen mens en mens belangrik, want dit bevorder 'n vrye,

ongedwonge omgang. Deur spel gee die kind betekenis aan sy handelinge.
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Froebel (1967: 123) verduidelik verder dat die kind se begeerte ten volle bevrediging

kry in die plesier van spel, want in spel is die kind die middelpunt van alles en alle dinge

hou verband met hom en sy sosiale lewe. Dit is bo alles in die gesinslewe dat hierdie

begeerte deur spel heeltemal bevredig word: " ...for there only can be developed in its

full intensity the goodness of heart and thoughtfulness of mind which are incomparably

important for every period of growth" .

Reeds baie vroeg in die kind se lewe is die ontwikkeling van die kind-tot-kind-

verhouding merkbaar spontaan en die gesin verskaf die teelaarde vir die kweek van

goeie sosiale gesindhede, karaktereienskappe en die bevrediging van begeertes deur

spel. As die kind normaalontwikkel, beweeg hy geleidelik weg van die alleenspelfase

na die volgende stadium waar sy belangstelling in ander kinders geprikkel word, al is

dit net om hulle dop te hou.

3.2.3 2 Kind-tot-kindverhouding

Baie kinders wat die eerste keer 'n kleurterskool of speelgroep besoek, sal

vreesbevange wees om deel te neem aan spel wat om hulle aangaan en verkies om vir

'n geruime tyd net waar te neem wat die ander kinders doen. Die waarneming van

ander kinders duur gedurende alle ouderdomme en stadiums voort. Hoewel hulle

aangehelp mag word om deel te neem aan spel, moet hulle nie aangejaag en geforseer

word om deel te neem voordat hul gereed is nie, want kinders maak gráág kontak met

kinders van hulle eie ouderdom. Klein babatjies in stootwaentjies reik na mekaar uit

en trek selfs mekaar se hare sonder verkeerde bedoelinge (Cass, 1971: 33). Die

positiewe beginsels word gehandhaaf wanneer die jong kind begin met aktiewe spel

wat 'n sosiale oorsprong en gebruik het. Die kind van 'n werkende ouer leer vroeg om

sy man te staan teen ander kinders; hy vermy grootskaalse bakleiery, want sy moeder is

nie altyd naby vir beskerming en ondersteuning nie. Hy moet maar self sy eie stryd

voer, sy eie speelgoed beskerm of hy verloor dit en, indien hy met 'n gebreekte of

minderwaardige speelding agterbly, moet hy maar tevrede wees. "Through play,



Hoofstuk 3 Die Opvoedkundige Waarde van Spel 79

involving associateship and combined action ..." begin hy morele verhoudinge herken

en voel hy dat hy nie net vir homself kan lewe nie, maar dat hy 'n lid is van 'n

gemeenskap wie se regte ook erken moet word soos wat sy eie erken word. Sy

moeder wil graag in vrede met haar onmiddellike bure lewe en vermy dus onnodige

rusies met hulle.

Die kind uit die meer gegoede klas is daarenteen tot 'n groot mate meer beskerm. Hy

speel in sy eie tuin of speelkamer en nooi sy eie vriende. Die vraag blyegter: Wat is

die beste vir die kind? Miskien benodig die kind so 'n iets van elk.

Spel bly vir alle kinders ewe belangrik, wat sy huislike omstandighede ook al mag

wees. Spel is die belangrikste medium waarin hy homself kan uitleef en terselfdertyd

sosiaal kan verkeer met ander kinders. Die kind leef letterlik in sy spel. Wanneer die

kind se verhouding in harmonie met sy maats is, sal die eienskap van

mededeelsaamheid spontaan deur spelontwikkel.

3.2.3.2.1 Mededeelsaamheid

Mededeelsaamheid kom by meeste jong kinders natuurlik voor. Die kind wat iets

besonders kry om te eet, bied spontaan vir sy moeder of sy maatjie 'n happie of 'n deel

daarvan aan. In teenstelling daarmee oordeel sommige kinders dat, as hulle iets sien of

aan iets dink of dit eerste genoem het, dit hulle eiendom is. Die kind se begeerte om te

besit, spruit ongetwyfeld uit sy eerste begeerte om alleenreg op sy ouers of die kos wat

sy ma vir hom berei het, te hê. In sy vrees en hulpeloosheid in die situasie wanneer sy

begeerte geïgnoreer word, voel hy dis lewensbelangrik om vas te hou aan dit wat hy

het en begeer. Cass (1971: 34) beweer dat die kind se besittings 'n verlengstuk is van

homself en dat hulle baie belangrik vir die kind is.
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Deur jong kinders in groepe te laat speel, vergemaklik sekere speelmateriaal die begin

van mededeelsaamheid, byvoorbeeld die feit dat elke span ewe veel balle moet kry.

Die algehele beskermde en bevredigende atmosfeer wat in 'n groep heers, help ook

kinders om vriendelik, liefdevol en mededeelsaam te wees, al is dit aanvanklik meer 'n

geval van speel. In die teenwoordigheid van ander kinders leer die kind om beurte te

maak, om andere te konsidereer en om in die klein kindergemeenskap aan te pas,

terwyl hy tegelykertyd sy eie individualiteit ontwikkel (Grey, 1987: 72).

Waterink (1950: 122) sien die kind se geleidelike oorgang tot ander deur middel van

spel so: "Het is de wonderlijke wijsheid van de Schepper, dat het kind de gaven

gegeven heeft om spelende zich te ontplooien, om spelende zijn eigen grenzen te

vinden, om spelende zichzelf te hoeden voor de aantasting van zijn individualiteit, om

spelende contact te zoeken met de buitenwêreld en om spelende haar grenzen te vinden

en om spelende over de eigen grenzen tot de anderen te kunnen uitgaan".

In sy spel boots die kind volwassenes, veral sy ouers, graag na. As die ouer vrygewig

en mededeelsaam is of as die ouer gedurig in wedywering met ander mense is, sal dit

ook in die spel van die kind weerkaats word (Bryan, 1969: 50-52, 65).

3.2.3.2.2 Wedywering in kinderspel

Wedywering in kinderspel spruit uit die oorspronklike vrees van 'n kind dat hy die

regmatige liefde van sy ouer aan ander sal moet afstaan. Dan sien die kind in ander

seuns en meisies die bedreiging van sy eie unieke posisie. Hierin skuil die gevaar dat

kinders soms hul toorn op swakker kinders uithaalomdat hul bang is om die een wat

werklik die oorsaak van hul jaloesie is, aan te val.
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Volwassenes se gedrag is baie dieselfde. Die hoof berispe sy bestuurder, wat op sy

beurt weer 'n onskuldige individu in 'n ondergeskikte posisie skrobbeer en dié vind dit

moeilik of onmoontlik om wraak te neem. Deur wedywering kan kinders baie maklik

op een kind pik, hom uit alles stoot en hom terg sodat hy algeheel uitgeworpe en

anders as al die ander voel. Boonop word hy dan vir alles wat verkeerd is, geblameer.

Blote tergery, die gevolg van negatiewe wedywering, kan baie onaangenaam wees en

agter mondelinge dreigemente sien kinders soms meer bedreiging: "Jou prent is

aaklig" kan beteken:"Dit is beter as myne en ek gaan joune stukkend skeur". "Dit is

'n lelike kasteel" kan beteken dat die ander kind daarop gaan spring en dit ruïneer.

Piaget (1932: 41) beweer ook dat die bewustheid van reëls nie geskei kan word van die

kind se morele lewe as 'n geheel, met ander woorde van die kind se hele sosiale en

morele gedrag nie. Later, wanneer die kind ouer is, sien hy die reëls van 'n spel nie

meer as 'n uitwendige wet nie: " ...sacred in so far as it has been laid down by adults",

maar as die gevolg van 'n vrye besluit wat respekteer kan word omdat dit spruit uit

wedersydse toestemming. Nog later gehoorsaam die kind nie meer net die bevele van

die volwassene nie, maar gehoorsaan die reël as sulks en pas dit op 'n natuurlike en

spontane manier toe. Uiteindelik vind wedywering van spel plaas in die gees van wat

Jesus voorskryf in: "Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet

julle ook aan hulle doen" (Matteus 7: 12). Hierdie positiewe wedywering in spel kan

die kind motiveer om sy beste te lewer, sodat hy kan wen en presteer. So kan

wedywering op verskillende gebiede potensiële leiers identifiseer en ontwikkel. Ook

kan daar deur wedywering vriendskappe gevorm word en voordeel getrek word uit die

waarneming van ander se foute (Van der Stoep & Van der Stoep, 1975: 191).

Sodoende kan 'n groepsgevoelontwikkel wat weer tot samespel kan lei.

3.2.3.2.3 Kinders leer om saam te speel

Wanneer kinders die stadium van saamspeel bereik, is hulle nie net bewus van mekaar

nie, maar praat hulle ook met mekaar en speel hulle ook soms met mekaar. Die

individuele spel van 'n aantal jong kinders bymekaar is aanvanklik niks meer as 'n
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versameling van fantasieë rue. Indien hierdie fantasieë toevallig met mekaar

ooreenstem, word 'n gemeenskaplike aktiwiteit gebore wat vir 'n tyd die spelers tot 'n

groep saambind (Isaacs, 1933: 425). Namate die kinders mekaar beter leer ken, vind

onderlinge goedkeuring van fantasie meer en meer plaas. Hulle trek voordeel uit die

ondervinding om dinge saam te doen op 'n sekere manier. Sommige sien en ontdek

ook die voordeel en genot van wederkerige ondersteuning, beide in verbeeldingspel en

in ware prestasie.

Vyandigheid en aggressie in die samespel van kinders sluit 'n begeerte in om te besit en

mag te hê, asook 'n gevoel van wedywering, minderwaardigheid of meerderwaar-

digheid. Verder kan 'n kind se begeerte om mag in sy spel gereflekteer word deurdat

hierdie gevoel hom noop om geniepsig teenoor ander kinders te wees, soos wat hy

ervaar dat die volwasse wêreld onsimpatiek en gevoelloos teenoor hom optree.

Soms toon seuns en dogters hul vyandigheid op ongewenste wyses soos om te byt, te

slaan, ander se werk te beskadig, speelgoed te breek en mondelinge dreigemente te

gebruik. Dit is bevind dat aggressie toeneem wanneer groot getalle kinders dig

bymekaar byeengebring word. Dit moet in aanmerking geneem word by groepspele.

Onder sulke omstandighede word die vriendelike en beskaafde interaksie tussen lede

van die groep vervang deur afbrekende en aggressiewe gedragspatrone.

Cass (1971: 40) voeg verder by dat mense dit moeilik vind om in groot getalle saam te

leef, want die mens begin in klein stamgebonde groepe wat hanteerbaar is. Tog vereis

die lewe, mense se werk en mense se ontspanning dat hulle kontak moet maak met

groot getalle. Die hedendaagse aggressie by kinders is as gevolg van die

oorbevolkingsomstandighede waarin kinders leef. Kinders en ouers beskik oor geen

privaatheid nie, geen plek vir eie belange nie, geen kamer vir eie besittings nie en het

van baie vroeg af geen geriewe tot hul beskikking nie. Onder dié omstandighede word

hul aggressie en vyandigheidsdrange nie net oorgestimuleer nie, maar voortdurend

versterk en herlaai.
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Soos kinders ouer word, neem hulle aan kooperatiewe samespel deel. Nou is hulle

meer bewus van ander se behoeftes en wense, asook die bydrae wat 'n ander tot die

spel kan lewer. Hulle vind ander kinders prettig om mee te speel, nuttig en

behulpsaam, minder van 'n bedreiging, want teen hierdie tyd voel kinders meer seker

van hulself. Ware kooperatiewe spel het sy hoogtes en laagtes; somtyds speel hulle

gelukkig saam en ander kere swaai dit om na vermakerige en onvriendelike gedrag,

wat dui op 'n terugkeer na die vroeëre aanpassing in sosiale spel.

Somtyds het kinders goeie begrip vir mekaar se behoeftes en wil graag deel in ander se

teenwoordigheid. Hulle sal mekaar troos en spontaan verskoning vra as hulle ander

kinders seergemaak het. Hulle sal mekaar se pogings op 'n baie ruimhartige wyse

bewonder. Hierdie gesindhede lei tot die behoefte aan 'n besondere vriend, 'n ware

kameraad met dieselfde vermoëns en dieselfde belangstellings.

3.2.3.2.4 Die verhouding van die groter kind en sy kameraad

Die jong kind se sosiale spel is direk op die ouers toegespits. Soos die kind ouer word,

word sy wêreld wyer en mense buite die gesin het insiggewende invloed op hom en sy

ontwikkeling. "In fact, middle childhood is the time when a child's 'psychological

task' is to work on separation from home and family" (Erikson, 1963: 259). Namate

hy dus ouer word, verskuif die klem na ander kinders van dieselfde ouderdom en

speletjies word gebruik om sommige van hul verbintenisse met die ouerhuis te verplaas

na die buitewêreld. Helanko (1957: 229-240) noem die feit dat een van die aangebore

eienskappe van die mens die sogenaamde kuddedrang is, naamlik 'n behoefte om

groepe te vorm. Dit verwys nie slegs na die grootte van die groep nie, maar ook na die

tipe en kwaliteit van sosiale interaksie. Die kind word 'n lid van 'n speelgroep.

Hiervolgens leer kinders om in pare sosiaal met mekaar te verkeer; daarna vind

interaksie plaas in groter groepe, wat op sy beurt weer ontwikkel vanaf primêre en

intermediêre groepe tot sekondêre groepe. Dit is 'n kritiese stap in die ontwikkeling.

Hierdie verkenningsbetrokkenheid kan die latere lewe van die individu beïnvloed.

~----------------------------------------------------------------------------- --
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Op die ouderdom van nege tot twaalf soek kinders sterk na ander kinders om mee

vriende te maak en is hulle geeed om stewige vriendskappe te sluit. Speletjies is op

hierdie ouderdom In geliefkoosde aktiwiteit om vriende te maak en dit is 'n wyse

waarop kinders met dieselfde belangstellings en persoonlikhede hulle bymekaar skaar.

Sommige deskundiges noem hierdie die "gang period", want die kinders ontwikkel

stewige bande met hulle kamerade. Hulle wil dikwels mekaar se huise besoek, mekaar

se kamers sien, met mekaar se speelgoed speel, by mekaar oornag, en lê saam besoeke

af om te speel. Waar die skoolgaande kind in noue kontak met sy vriende en kamerade

verkeer, word die aangeleerde waardes van die gesin gewysig deur ander kinders en

hulle waardes. Hierdie wisselwerking voorsien die sosiale norm waarin die kind vasstel

hoe die wêreld is en hoe hy daarin pas. Kinders leer ook om hulle eie gedrag met

betrekking tot ander kinders te wysig wanneer hulle besef dat hulle te wild, te

vertonerig, te verspot, of te skaam was. Geleidelik toets en pas hulle hul manier van

praat aan en tree hulle so op dat hulle vriende kan maak en behou.

Sullivan (1953: 245) beskryfpre-adolessensie as 'n tyd wanneer kinders 'n behoefte aan

interpersoonlike intimiteit het. Hy verduidelik dat kinders tussen agt-en-'n-half en tien

soms begin eksperimenteer met iets anders in hul verhoudings. Hulle vind naamlik 'n

"chum". Met hierdie spesiale "chum" ofvriend ontwikkel die kind 'n ware sensitiwiteit

oor wat ander kinders raak. As sulke vriendskappe ontwikkel, begin kinders natuurlik

dink oor maniere waarop hulle kan bydra tot die geluk van iemand anders. Hulle soek

maniere om die vriend die moeite werd te laat voel. Sullivan redeneer dat, in pre-

adolessensie, kinders die vermoë ontwikkelom lief te hê. Sullivan noem die

belangstelling in 'n "chum" 'n skouspelagtige ontwikkeling, iets wat nog nooit

vantevore in die kind se lewe gebeur het nie.
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Die meeste ouers verkies dat hulle jong kinders speelmaats moet hê. Spel met 'n

kameraad bevorder mededeelsaamheid en die vaardigheid om met ander oor die weg te

kom. Die skool vereis hierdie mate van bekwaamheid.

In sommige gesinne word die opvoeding van die kind uitsluitlik aan die moeder

oorgelaat. Haar motivering om kameraadspel aan te moedig, kan moontlik wees as

gevolg van haar begeerte om self In ruskansie te kry. Wat die rede ook al mag wees,

ouers is geneig om saam te stem dat, gedurende die vroeë kinderdae, kameraadspel

noodsaaklik is (Strom, 1981 :46).

Spel voorsien baie kinders van In bevredigende manier om kameraadverhoudinge tot

stand te bring, veral die kinders wie se fisiese bekwaamhede betreklik goed is, maar by

wie sosiale vaardighede ontbreek (National Health and Medical Research Council,

1988: 41). Ook kan kinders gedurig hulle eie bekwaamhede deur spel aan dié van hul

maats meet - iets wat tot leierskap kan lei.

3.2.3.2.5 Spel en leierskap

Spel bied by uitnemendheid geleenthede om sosiaal te ontwikkel en potensiële leiers te

identifiseer. Sosiaal aangepaste ryper en dinamiese kinders tree na vore as leiers.

Hulle inisieer dikwels speletjies. Hulle organiseer die ander kinders op In vriendelike

wyse, en voorkom so geskille en rusies. Hulle is uiters gevoelig vir die behoeftes en

gevoelens van ander en hulle doen skynbaar instinktief altyd die regte ding. Die kind

met idees word deur ander verwelkom, eenvoudig omdat hy oplossings vir hulle

probleme verskaf. Hy kom met voorstelle om beskikbare apparaat te gebruik. sodat

die spel vir almal aangenaam is en vlot verloop.

Die hoogs intelligente kind hou miskien nie van baklei en rowwe spel nie, maar hou

egter tog daarvan om sy eie wil af te dwing. Hy lei andere se aktiwiteite knaphandig in

die rigting van sy eie begeerte. Hy maak voorstelle wat argumente ontlont. Sodoende

kry hy sy sin om te doen wat hy begeer en die speelgoed te behou waarmee
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hy graag wil speel. Op 'n taktvolle wyse moedig hy ander se pogings aan. So word

stryery uitgeskakel terwyl hy sy eie kop volg om prestasie te verbeter. Langs hierdie

weg lei hy die ander kinders om sy inmenging in hulle pogings te aanvaar (Cass, 1971:

37).

Individuele kinders wat vrylik in 'n groep speel, kry soms die geleentheid om leiding te

neem, alhoewel so 'n kind nie noodwendig die algehele leier is nie. Sodoende

ondervind hy wat leierskap behels.

Ten spyte van antisosiale neigings wat jong kinders in hul spelopenbaar, kom hulle

soms goed oor die weg, veral in 'n warm en uitdagende omgewing met 'n knap en 'n

goed sosiaal aangepaste volwassene soos 'n leerkrag om te versorg en te lei: "... socially

competent teachers were more effective in teaching" (McGarvey & Swallow, 1986:

15).

Sommige leiers gebruik ander kinders slegs om hul eie persoonlike doel in 'n spel te

bereik, gee bevele aan ander kinders om iets te doen en neem waar wat hulle doen.

Soms gehoorsaam die ander kinders, soms nie. In hierdie geval is die hulp van 'n

vriendelike onderwyser nodig om die spel aan te moedig. So ontstaan en ontwikkel

moontlik 'n kind-onderwyserverhouding deur spel.

3.2.3.3 Die kind-onderwyserverhouding

Isaacs (1933: 453) verklaar in verband met die sosiale ontwikkeling van die kind dat

die onderwyser slegs die nodige situasies kan skep of probeer skep waardeur

geleenthede aan die kind gebied sal word om die pad na selfontwikkeling te ontdek en

te volg. In hierdie verband moet die onderwyser die sosiale sowel as die fisiese

omgewing en geleenthede vir spel skep en so beheer dat dit vir die kind moontlik is om

te leer. Die kind kan egter net deur sy eie ervaring leer, hetsy dit sosiaal of fisies is, en

die onderwyser moet nie in die pad van die kind se eie ondervinding staan nie.
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Die waarde van spel vir kinders en die ervaring wat hulle opdoen deur met mekaar te

speel, is onberekenbaar, want hier is die ware botsing van wense tussen gelykes ter

sprake. Die onderwyser is geneig om oor te neem en In kind se spel geheel en al te

organiseer. Dit gee die kind sodoende geen geleentheid om dinge uit te toets en

foute te maak nie. Gevolglik is daar geen uitdaging vir homself as In individu in sy

spel nie. Die onderwyser moet as't ware die rigting in die spel aantoon en dan terug-

staan: "...a socially skilled activity dependent upon good interpersonal relationships and

communication between teacher and learner" (McGarvey & Swallow, 1986: 15).

As onderwyser behoort hy verder interessante en paslike speletjies vir kinders se spel te

verskaf. Dit is baie belangrik dat die onderwyser as spelleier beslis aandag moet gee

aan die verwerwing van sosiale en kreatiewe vaardighede wat sosiale aanpassing in die

latere lewe sal bevorder. Dit is egter ook belangrik dat die kind, veral in die pre-

adolessente stadium, gehelp moet word om vaardighede (veral motoriese vaardighede)

te bemeester wat noodsaaklik is vir sy sosiale ontwikkeling in die spesifieke tydstip

waarin hy homselfbevind (Potgieter & Malan, 1986: 16).

Hoewel seuns en dogters soms toegelaat kan word om hulle eie klein rusies in hulle

spel op te los, moet die onderwyser sorg dat daar nie afknouery plaasvind nie en dat

tergery nie die stadium bereik waar die kind waarlik ontsteld of geterroriseer word nie

(Cass, 1971: 38). As onderwysers In beskermende gesindheid teenoor kinders

openbaar, sal hulle invloed gevoel word. Dit is algemeen bekend hoedat die goeie

onderwyser In gevoel van warmte, begrip en simpatie by In groep kinders met sy eie

voorbeeld kan skep. Kinders het nie net die onderwyser nodig nie, maar ook In

omgewing en speelmateriaal wat spel en alle soorte eksperimente kan aanmoedig, want

In leë speelruimte sal min aansporing vir lewendige en spontane spel verskaf. Die

opvoeding wat die onderwyser se taak is en waarmee hy besig is, is: "...die ewige

proses van aanpassing van die liggaamlik en geestelik ontwikkelde, vrye, bewuste mens

van God aan sy God, soos geopenbaar in die intellektuele, die emosionele en die

visioneie omgewing van die mens" (Home, 1920: 152). Verder word in die skool
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die nodige omgewing, geleenthede en ervaringsituasies vir die kind se spel geskep tot

voordeel van die ontwikkeling van verhoudinge met die gemeenskap.

3.2.3.4 Die skool as die beginpunt van die kind se gemeenskapsverhoudinge

Die ideale skool, die plek waar onderrig plaasvind, moet in wese 'n gemeenskapslewe

met alles wat dit impliseer, wees. Sosiale ontwikkeling en belangstelling in ander

mense kan alleen ontwikkel in 'n egte sosiale medium waarin daar gegee en geneem

word.

Een van die belangrikste sosiologiese vraagstukke vir die opvoedkundige is dié van

sosiale organisasie, naamlik die verhouding van individu tot groep, asook die opkoms

van leiers en van volgelinge. Individu en gemeensap kan mekaar nie mis nie en ons

kan die een nie aan die ander ondergeskik maak nie. Daar moet 'n wisselwerking

tussen individu en gemeenskap wees (Coetzee, 1943a: 208-209). Die leerkrag moet

daarop ingestel wees om geleenthede vir wisselwerking tussen persone te skep met die

oog op die sosiale ontwikkeling van die kind om sodoende uiteindelik by die ideale

sosiale gedrag uit te kom. Eerstens moet dit 'n proses wees waarby die kind betrokke

is om hom sosiaal bekwaam te maak vir sy sosiale rol in 'n groot sosiale gemeenskap.

Tweedens moet dit 'n proses wees met een sentrale tema, naamlik dat interpersoonlike

verhoudinge die kern van sosialisering vorm.

Hierdie begrip van wisselwerking tussen die individu en die gemeenskap, asook dat die

kind se werklike lewe by sy huis, omgewing en speelgronde moet saamsmelt met die

lewe in sy skool, is belangrik. Sosiale vorming is die belangrikste vir die kind se

totaliteitsontwikkeling en die sosiale lewe van die kind behoort die konsentrasiebasis

van al sy opvoeding, opleiding en "groei" te wees. McGarvey en Swallow (1986: 15)

sê verder dat: " ... onderrig as 'n komplekse sosiale vaardigheid, daartoe gelei het dat

die sosiale vaardighede geïdentifiseer is en onderwysstudente opleiding in elke

vaardigheid ontvang het".
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Verder word beklemtoon dat In leerling terwyl hy op skool is, so opgevoed moet word

dat sy sosiale "aanpasbaarheid" in die later lewe harmonies sal verloop. Dit is waar dat

die kind nie sonder hulp van ander mense vir homself Inweg deur die wêreld kan vind

nie, maar dit is ook eweneens waar dat die kind homself vind as hy geleer het om alleen

te kan speel of om homself alleen te kan besig hou (Van der Stoep, 1973: 29).

3.3 DIE WAARDE VAN ALLEENSPEL

3.3.1 Inleiding

Dit is eers wanneer die kind alleen is en alleen speel dat sy verbeelding werklik

geprikkel word. Nou is daar niemand wat sy aandag aftrek van sy eie planne of wat

aanleiding kan gee tot enige ander vorm van spel of aktiwiteit nie. Om homself in

hierdie situasie te kan vermaak, word sy verbeelding gestimuleer sodat die kind op sy

eie kreatief kan dink en handel. Dit is onnodig om te sê dat hy sodoende nie van ander

mense afhanklik is om homself te aktiveer tot iets positief nie. Al sy aandag is nou

toegespits op sy eie vermoëns. Gevolglik word die basis vir 'n selfstandige en

onafhanklike volwassene gevorm en gevestig.

3.3.2 Verbeelding in alleenspel

Deur navorsing is gevind dat, as kinders alleen speel, hulle meer fantaseer as wanneer

hulle saam met Inmaat of hulle ouers speel. Ten spyte van die feit dat in alleenspel die

beste geleentheid geleë is om fantasie te beoefen, is daar nogtans besorgdheid oor die

kind wat verkies om alleen te speel. Dit is die gevolg van die hoë waarde wat kulturele

verbondenheid aan ekstroversie en sosialiteit geheg het. Natuurlik is dit die neiging om

die bewyse dat twee derdes van kreatiewe mense introverte en 90 persent van hulle

intuïtief is, te ignoreer. Vroeër is alleenspeel as In afwyking gesien. Daarom toon

sommige ouers tekens van angstige terughoudendheid omdat hulle dink hul kind se

alleenspeel mag ongesond wees. Gevolglik is ouers minder entoesiasties om vir die
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kind tye waarin hy alleen sonder enige onderbreking kan speel, te reël (Strom, 1981:

46-49).

3.3.3 Alleenspel bevorder kreatiwiteit

Die waarde van alleenspeel is dus nie altyd raakgesien nie. Deur navorsing is gevind

dat kinders wat vroeg in hul lewe alleen gespeel het en op hul eie verbeelding en

fantasieë moes staatmaak vir geselskap, groot voordeel daaruit getrek het. Jersild

(1968: 391-396) en Singer (1971: 333-350) het met hul navorsing bevind dat hierdie

kinders nie geklassifiseer kan word as die eensame en wanaangepaste kinders nie.

Hierdie intelligente kinders is normaal en kom uit alle gesinne, groot of klein, asook uit

alle sosiale omstandighede. Dit is ook hulle wat gewoonlik 'n verbeeldingsrnaat gehad

het. Hulle beskik oor buitengewone kreatiewe vermoëns.

Oor 'n tydperk van ongeveer vyftien jaar is verskeie pogings aangewend om te bepaal

wat die voorkoms van kreatiewe mense is en hoe hulle buitengewone vaardighede en

vermoëns meer algemeen kan word. Onder die leiding van MacKinnon (1962: 484-

495) - 'n sielkundige aan die Universiteit van California - het 600 wiskundiges,

argitekte, ingenieurs, skrywers en wetenskaplike navorsers studeer. Hierdie persone is

almal deur deskundiges op hulle gebied as hoogs kreatief genomineer. As gevolg van

hierdie navorsing het daar meer rakende die persoonlike eienskappe van die kreatiewe

volwassenes bekend geword. Dit wil verder voorkom asof hulle nie net hoogs

verbeeldingryk is nie, maar dat die meeste van hulle ook aan aktiwiteite of optredes in

afsondering voorkeur gee. Hulle is in staat om vir lang periodes te kan konsentreer en

hulle toon 'n ongewone vlak van volharding in 'n taak. Maar hoe het hulle dit

reggekry? Sommige riglyne word deur hulle outobiografiese verhale voorsien. Oor

die algemeen was hulle die oudste kind in die gesin of was daar 'n taamlike spasie

tussen hulle en die broers en/of susters. Hulle het meer tyd as hulle broers en/of

susters alleen saam met volwassenes deurgebring. Sodoende het hulle vroeg reeds

geleer om die geselskap wat deur eie verbeelding of selfs dagdromery voorsien word,

te geniet (MacKinnon, 1962: 149-152).
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3.3.4 Dagdromery

Dit was eers in 1971 dat Singer (1971: 333-350) en ander kollegas, belangrike

ontdekkings aan die Yale Universiteit gemaak het. Een spesifieke eksperiment het In

groep van negejaaroue kinders met dieselfde intelligensievermoë, dieselfde vlak van

opvoeding en dieselfde sosiale agtergrond ingesluit. Na intensiewe onderhoude is die

kinders in twee groepe verdeel. Die sogenaamde "High Daydreamers" was seuns en

dogters wat fantasiemaats geskep het en dit geniet het om met hulleself te speel. Hulle

het meer verslag gedoen omtrent dagdrome. Kinders wat as "Low Daydreamers"

gekwalifiseer het, het geen belangstelling in spel in afsondering getoon nie en het selde

dagdrome ervaar. Al die kinders is vertel dat hulle vir potensiële ruimtereisigers in

aanmerking sou kom. Aangesien In ruimtereisiger lang periodes in die kapsule moet

deurbring sonder om te roer of te praat, is die doel van die eksperiment aan die

"kandidate" verduidelik om te sien hoe lank hulle kon stilsit sonder om met die

proefnemer te praat. Die resultate was betekenisvol. Die "High Daydreamers" was in

staat om vir lang periodes met spel en ander aktiwiteite in afsondering stil te wees en te

volhard sonder om op te hou. Laasgenoemde is faktore wat verband hou met

konsentrasievermoëns. Daarby was die "High Daydreamers" minder rusteloos, minder

angstig dat die toets moes eindig en blykbaar was hulle in staat om hulleself innerlik

kalm besig te hou om die tyd te laat verbygaan. Later is ontdek dat elkeen van hulle

die gedwonge inskiklikheid in In fantasiespel verander het, wat op sy beurt hulle gehelp

het om die wagperiode te veraangenaam. Verdere proefnemings het openbaar dat die

"High Daydreamers" beter in kreatiwiteit en die vertel van stories was, asook dat hulle

die behoefte om te presteer, geopenbaar het. In teenstelling hiermee het die "Low

Daydreamers" skynbaar nooit tot ruste gekom nie. Hulle het herhaaldelik opgespring

en gevra: "Is the time up yet? Ook het hulle gedurig probeer om die proefnemer in In

gesprek te betrek (Jersild, 1968: 391-396). Verveeldheid was duidelik by die laaste

groep te bespeur. Nooit het hulle soos die eerste groep geleer om hulselfbesig te hou

rue.
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3.3.5 Ander voordele van spel in afsondering

'n Algemene bevinding is dat kinders uit die agterbuurt altyd saamdrom en selde die

geleenthede vir spel in afsondering het. Gevolglik gaan hulle skool toe, is rusteloos, en

is hulle nie in staat om stil te sit of om in 'n taak te volhard nie. Omdat hierdie kinders

'n gebrek aan konsentrasievermoë het, onderbreek hulle mekaar en probeer hulle om

mekaar se aandag afte trek. Deutsch (1960: 3-23) het gevind dat onderwysers tot 80

persent van die tyd daaraan moet wy om die dissipline wat nodig vir leer is, te probeer

vestig. Die voorspelling vir die huise van hoër inkomstevlakke is nie beter nie, want

dis daar waar die kinders kla: "Daar is niks om te doen nie!" wanneer speelmaats of

televisie nie beskikbaar is nie. Dit is 'n treurige toestand as baie jong kinders al

verveeld met hulself is. In baie gevalle word spel in afsondering geassosieer met straf:

"Too often children are led to feel that being alone is more a form of punishment than

an opportunity. When we say, 'Get to your room and stay there by yourself, the

solitude is intended as a form of punishment, a type of solitary confinement" (Strom,

1981:48).

Dit sal 'n gelukkige dag wees wanneer daar in die toekoms 'n belangriker plek aan spel

in afsondering in die jong kind se opvoeding toegeken word. Dan sal verveeldheid en

onoplettendheid baie minder algemeen wees. Die oorgang sal egter nie so maklik wees

nie, want volwassenes het tradisioneel geglo dat kinders nie 'n behoefte aan privaatheid

het nie en dat dit die wanaangepaste kind is wat homself onttrek, wat bang en

ongelukkig is en wat spesiale aandag nodig het: "Some children temperamentally are

less outgoing than others and prefer to do things on their own. If they seem to be

happy and welladjusted, and can make normal contacts when needed, then one would

not be anxious on their account. It is the child who seems withdrawn, afraid, and

unhappy that might cause some concern" (Cass, 1971: 34).

Alhoewel volwassenes kinders belet om hulle te steur terwyl hulle probeer om te

konsentreer, is die volwassenes oor die algemeen geneig om die kinders se ems in hul

spel te onderskat. Die teenoorgestelde mening van 'n navorser (Buchsbaum, 1965:
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297-298) is dat frustrasie as gevolg van die onderbreking van spel in afsondering tot

gevolg het In afname in volharding wat betref verstandelike take, asook 'n verlaging

van die konsentrasievermoë. 'n Verdere bevinding is dat hoe jonger die kind is, hoe

meer kwesbaar hy vir spelonderbreking is (Freyberg, 1970: 464; Pulaski, 1974: 68-74).

Wat betref die stryd weens die behoefte aan privaatheid van die moeder sowel as die

kind, kan dit tot die kind se voordeel wees as die moeder hom meer tyd toelaat om

alleen te wees. Vir die kind mag die geleentheid om alleen gelaat te word 'n uitkoms

wees om op sy eie te kan besig wees met sy spel.

3.3.6 Alleenspellei tot positiewe en produktiewe denke

Die vermoë om alleen te wees en alleen te speel, moet in die huis begin of anders word

dit glad nie geleer nie. As gevolg van die groot getal kinders in die skoolklaskamer en

die herhaalde onderbrekings, is spel in afsondering 'n aktiwiteit wat nie moontlik is nie.

Nadat die kind begin het met sy skoolloopbaan, is daar soveel aktiwiteite binne sowel

as buite die skool dat die ouers kinders moet help om hul roosters so op te stel dat hul

elke dag genoeg geleentheid sal kry vir spel in afsondering. Baie volwassenes vind dit

moeilik om ongebroke tyd vir hulle belangrike sake te organiseer: "One common

example involves professional educators who work together daily but find it necessary

to schedule out-of-town retreats in order to be undisturbed" (Strom, 1981: 47).

Pulaski (1974: 68-74) soek die rede waarom die kind verbeeldingryk en kreatief word

wanneer hy met speelgoed speel. Sy meen sommige kinders het 'n voorliefde om te

fantaseer of miskien het dit te doen met die soort speelgoed wat die ouers aan hulle

kinders gee. In haar jeugjare moes sy self haar eie speelgoed fabriseer uit

afvalmateriaal. So het sy 'n hele gesin van poppe geskep uit mieliestronke.

Blomkinders is uit stokrose en gesiggies gemaak. Die nuwerwetse poppe wat
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kompleet aangetrek is, laat niks aan die kinders se verbeelding oor nie, terwyl die pop

wat sy gehad het, enigiets van 'n baba, 'n heks, 'n bruid tot 'n feetjie was.

Voorkeur aan alleenspel af en toe kan 'n betreklike gunstige uitwerking hê,

byvoorbeeld die volgende: Die kind toon 'n gesonde behoefte aan outonomie; hy leer

om sy eie belangstellings te kweek en te geniet; hy is in staat om sy eie kreatiewe

doelwitte te stel en uit te voer; en hy begin onafhanklik dink. Hierdie goeie gevolge

van alleenspel geld ook vir gebiedspel, waar die kind hom werklik afsonder in 'n

beperkte ruimte om te dink en te speel soos hy verkies.

3.4 DIE WAARDE VAN GEBIEDSPEL

3.4.1 Inleiding

Dit gebeur dat 'n kind 'n bepaalde terrein, plek of gebied as sy eie beskou. Dit is

aanvaarbaar wanneer 'n kind byvoorbeeld 'n streep op die sand trek om konflikte met

sy buurman te voorkom, of as hy sy klerehangplek uitsluitlik net vir sy eie gebruik wil

hou. So mag 'n kind 'n gebied beide op 'n goedgekeurde of afgekeurde wyse in besit

neem. Oor hierdie gebied 'voer hy heerskappy. Hy beskou dit as sy terrein waar hy

baas is (Nicolaysen, 1966: 20-28). Solank sy grense nie met dié van ander inmeng nie,

sal alles goed gaan, maar as hy op sy reg van 'n gebied staan en dit ander mense

verleentheid veroorsaak, dan kan probleme ontstaan.

As 'n kind eers besit van 'n sekere plek geneem het, sal hy, indien nodig, sy gebied met

fisiese krag verdedig. Die emosionele intensiteit van sy reaksie dui daarop hoe

belangrik die gebied vir hom is. Die onderwyser of ouer se eerste reaksie is om so gou

as moontlik harmonie te probeer herstel. So 'n persoon mag die kind probeer oorreed

om vriendelik te wees en ander toe laat om saam met hom te speel. Hy mag selfs die

grense verwyder. Die gefrustreerde kind mag dan in stille onderworpenheid reageer of

oorgaan tot'n wilde bui. Alles hang afvan die kind se vermoë om te protesteer en die

graad van sy behoefte aan die gebiedspel.
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'n Kind se ware ondervinding van ruimte of grondgebied begin al baie vroeg. Die kind

se gebruik van ruimte is beperk, beide deur ander se beheer en as gevolg van sy eie

onrypheid. Daar is plekke waar hy mag gaan of mag wees en ander wat hy moet

vermy. Hy mag beheer oor sy eie besittings hê, maar hy besit selde ruimte of 'n mate

eienaarskap is maar net in naam, want hy is altyd onderworpe aan indringing. Maar in

sy spel, soos in sy verbeeldiing en in sy drome, is 'n kind vry van die beperkings van die

werklikheid en kan hy, as hy wens, sy eie wêreld besit!

Kinders behoort soms onder toesig geleenthede tot gebiedspel gebied te word. Die

kind se begrip van ruimte hou verband met die ontwikkeling van sy begrip van homself.

Sy behoeftes aan afsondering en besitreg skakel met sy groeiende bewuswording van

homself as 'n wese wat onderskeibaar in sy omgewing is. Wolff (1947: 56, 57)

beweer dat elke kind deur 'n stadium van isolasie en alleenspraak gaan, maar die graad

van isolasie wissel van kind tot kind. Die stadium van isolasie dien as 'n voorbereiding

vir die kind se individualiteitsontwikkeling en die uitbouing van sy self.

Wanneer die kind 'n voorwerp vir homselftoe-eien, is dit die begin van die begrip van

eiendom. Eiendom word die simbool van mag wat in die persoonlikheid ingesluit word

en wat gebruik word om die individu van sy omgewing te onderskei. 'n Kind se

isolering of afsondering van 'n groep kan vergelyk word met 'n volwassene wat alleen

gaan stap om homself weer te vind.

3.4.2 Die nut van gebiedspel

Net soos wat 'n kind'n speelding van sy eie begeer, begeer hy 'n mate van ruimte of

grondgebied van sy eie. Die besit van die speelding sowel as die besit van ruimte wat

hy as sy eie kan beskou, gee die kind 'n gevoel van eiewaarde. Hierdie gevoel van
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eiewaarde lei op sy beurt tot vriendelikheid, liefde en aanvaarding van ander. Die kind

ontwikkel met ander woorde tot 'n gebalanseerde mens in die samelewing.

Gebiedspel is dus 'n aspek van 'n kind se diep behoefte daaraan om homself te erken,

om sekuriteit en baasskap te bereik, asook om deel aan die wêreld te hê. In 'n opset

van wedersydse respek versterk die veilige eienaarskap van 'n gebied versterk die

bewustheid van homself en sy selfrespek en kweek dit verder die vreugde van

vriendskap en spontane mededeelsaamheid. In gebiedspel word gewoonlik gevind dat

die bevrediging van 'n kind se behoeftes 'n " ...condition of feeling friendly towards

others ..." is omdat dit sielsbevredigend is om iets van jou eie te besit (Strom, 1981:

45). Verder word gesê: "How immeasurably greater is the pleasure when a man feels

a thing, territory or space to be his own; for surely love of self is a feeling implanted by

nature and not given in vain. Whatever combination of nature and nurture is involved,

to own space or territory gives pleasure and a certain sense of security".

Daarby neem die mens, net soos die dier, besit van grondgebied. Hy gebruik en

verdedig dit en beskou dit as sy eie. Die behoefte aan en hunkering na eiendom of

gebied is diepgewortel. Hall, die antropoloog (1966: 97, 99), meen: "To have a

territory is to have one of the essential components of life: to lack one is one of the

most precarious of all conditions".

Sosiale hebsug word aanvaar as 'n deel van die mens se karakter en persoonlike

eiendomsreg word deur wetgewing beskerm. Die kind salop 'n kenmerkende wyse

die volwassene wanneer hy wens om aan die groot wêreld van die werklikheid deel te

hê: "Dominion play is one of his many attempts to 'try' on life". In spel kry hy soms

die geleentheid om in beheer te wees in plaas van om beheer te word; hy kan

outonoom en sterk in plaas van swak wees en in sy veiligheid is selfrespek (Strom,

1981:38).
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As die kind sy afsondering in 'n geslote plek bewerkstellig, kan dit sy behoefte aan

veiligheid en beskerming - 'n normale behoeftes wat sterker by 'n kind is - weerspieël.

Selfvertroue en welstand word deur die kind se bevrediging gekweek. 'n Gevoel van

veiligheid stel hom in staat om diegene wat aan hom veiligheid bied, te vertrou.

In gebiedspel kan 'n kind se pogings om ander weg te hou van sy gebied, aanstoot gee

en gevoelens seermaak. Dit is moeilik om aanmerkings soos die volgende te aanvaar:

"Jy kan nie inkom nie. Jy is nie my vriend nie." Of: "Ek wil jou nie hier hê nie. Gaan

weg!" Of net eenvoudig: "Gaan hier uit!" Die verwerpte kind het die reg sowel as die

behoefte om so te reageer.

Gelukkig is daar herhaaldelik bevind dat, indien 'n kind se eiendomsreg respekteer

word, hy minder aanvallend word, hy ontspan, en die kind waarmee hy pas nie wou

speel nie, word hartlik verwelkom. Versekerde besitting, soos byvoorbeeld 'n eie

kamer, lei tot vertroulike gevoelens en stel die kind in staat om uit sy eie ondervinding

te leer en respek vir ander se eiendomsreg te hê. Dit is verbasend hoe die geringe

erkenning van eienaarsreg en privaatheid, byvoorbeeld 'n klop aan 'n ander kind se

"deur", dikwels die dramatiese effek van gasvryheid oombliklik openbaar.

In gebiedspel mag die kind se goedkeuring of verwerping van ander kinders toegeskryf

word aan motiewe en redes wat nie ooglopend ofvanselfsprekend is nie. Laat ons nou

'n paar moontlikhede oorweeg: 'n Kind se vroeë ondervindings as 'n lid van 'n groep

mag hom met angstige gevoelens oorweldig het. Om met vreemde persone in 'n

vreemde plek te doen te hê, laat jong kinders onveilig voel. 'n Kind mag sekuriteit

soek deur isolasie of pogings aanwend om sy omgewing, gebiedspel ingesluit, te

beheer.

Soos 'n kind ouer word, beïnvloed sy sosiale bewuswordingsontwikkeling sy gedrag

om beide isolasie en heerskappy te soek. Nou wil hy dikwels sy eie gebied deel met

een of meer maats van sy eie keuse, terwyl hy al die ander uitsluit. Volwassenes keur

so 'n gedrag af, want hulle verkies dat hulle kinders almal moet liefhê. Hulle is geneig
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om voorkeure as beperkend en onvriendelik te sien en dwing die kinders om meer

volwasse op te tree. Dit word selde of ooit deur volwassenes gedoen.

Gewoonlik het kinders hulp nodig om die persoonlike verhoudings wat uit gebiedspel

ontstaan, te hanteer. Hier kan die leiding van In volwassene spanning verminder.

Volwassenes wat met jong kinders werk of saamleef, behoort die waarde van

gebiedspel te erken. Voldoende speelruimte of gebiede, toerusting en die nodige

leiding behoort voorsien te word.

Die plan om die skoolspeelruimte te verdeel, is aanvaarbaar as daar voldoende

speelgoed is, want die kind stel skynbaar meer belang daarin om net 'n gebied te hê

waar hy kan speel, as in die grootte van die gebied. As die verdeling van speelgrond

nie die probleem van wie waar sal speeloplos nie, kan In kind soms heel gerieflik op In

plek alleen gaan speel. Goeie organisasie en rangskikking bevorder kinders se eie

selfstandigheid, onafhanklikheid en verantwoordelikheid om verhoudings self te

hanteer. Sodoende word die behoefte aan volwasse inmenging verminder (Strom,

1981: 38-45).

Die kind wat reeds geleer het om alleen te speel, veral in 'n gebied van sy eie, sal

gevolglik op enige soort of grootte speelruimte minder aanpassingsprobleme hê, want

hy het al 'n groot mate van onafhanklikheid en verantwoordelikheidsin bereik.

3.5 SPEL ONTWIKKEL ONAFHANKLIKHEID EN VERANTWOOR-

DELIKHEIDSIN

3.5.1 Inleiding

Spellei die kind tot onafhanklikheid en verantwoordelikheid. Dit is belangrik dat dit

in die huis moet begin. Dit vereis In kombinasie van beplanning en begrip om situasies

in die huis te skep wat die belangrike aspekte van groei, onafhanklikheid,
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verantwoordelikheid, betroubaarheid, vindingrykheid en selfstandigheid by die kind sal

bevorder.

As 'n kind betroubaarheid toon, die vermoë besit om voorgeskrewe take te voltooi,

homself by voorgeskrewe roosters en planne hou, reeds oor die vermoë beskik om

aandag te gee en om te memoriseer, word hierdie karaktertrekke opvallend. Die kind

se vindingrykheid straal uit die feit dat hy in staat is om iets nuttigs en interessants te

vind om te speel of te doen, om vir 'n lang tyd in een aktiwiteit geïnteresseerd te bly

en om oplossings vir probleme te vind (Bergstrom, 1984: 136).

3.5.2 Spelontwikkel onafhanklikheid

Baie ouers kan onafhanklikheid maklik definieer. Dit het te doen met daardie

betowerende oomblikke wanneer jou kind kom sê: "Raai wat! Ek het dit selfgedoen!"

Dit maak nie saak wat dit was nie, maar die sleutelwoorde is "Ek self' Cass (1971:

23). In hul daaglikse roetine het kinders 'n behoefte aan oefening om te leer om

selfstandig en onafhanklik te wees en om eie besluite te neem. Hier beklemtoon Cass

weereens die belangrikheid van spel, want in die vroeë stadiums kan hierdie

doelstellings bereik word deur die kinderspel. Engelbrecht, Ysel, Griessel en Verster

(1987: 41) waarsku dat morele onafhankheid geleidelik en nie maklik behaal word nie:

" ...ignoring the fact can have disastrous results". Hierdie kinders kies wat hulle wil

speel en hoe lank hulle daarmee wil aanhou, hoe hulle self dinge wil beplan en

organiseer, saam met wie hulle wil speel en waar hulle wil speel.

Gevolglik is onafhanklike kinders in staat om dinge op hul eie te doen, hulle kan

verantwoordelikhede aanvaar, is nie maklik verveeld nie en kan vir 'n onbepaalde tyd

in 'n aktiwiteit geïnteresseerd wees. Hulle is in staat om voorwerpe te gebruik en

sonder volwassenes se hulp met oorspronklike idees vorendag te kom. Onafhanklike

kinders kan hul eie innerlike wêreld skep en kan vir 'n deel van elke dag beheer oor hul

eie lewens hê. Kinders se onafhanklikheid verlig die ouers se plig om hulle te versorg

en te trakteer.
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Daar is min dinge so aaklig en vermoeiend soos 'n verveelde, rustelose, afhanklike kind

wat verwag dat die ouer die oor en oor herhaalde vraag: "Wat kan ek doen? Daar is

niks te doen nie!" moet beantwoord. 'n Kind wat nie sy eie aktiwiteite kan genereer nie

en iemand nodig het om elke ledige uur te vul, kan 'n volwassene liggaamlik en

emosioneel gedreineer laat voel. Geen kind is of moet natuurlik heeltemalonafhanklik

wees nie. Dit is dan ook geen ouer se doel nie. Nogtans wil die meeste ouers tot 'n

redelike mate onafhanklikheid by hulle kinders kweek.

Kinders se gedrag word deur die fisiese ruimte waarin hulle elke dag is, beïnvloed. In

Ongeorganiseerde huis maak baie kinders afhanklik en onselfstandig, nie in staat om

korrek te funksioneer nie. Kinders weet waar dinge is, of dit bereikbaar is, want dan

kan hulle dit selfbekom om dit te gebruik en dit weer terugplaas. Wat by die huis van

toepassing is vir die ontwikkeling van onafhanklikheid en selfstandigheid is

vanselfsprekend ook van toepassing in die klaskamer, die speelkamer en op die

speelgronde: "Die leerling onder die leiding van die onderwyser moet aan homself

oorgelaat word om so onafhanklik, selfstandig en oorspronklik moontlik te word"

(Coetzee, 1962: 76).

Anders as in die meeste gevalle by diere, is die kind nie onafhanklik van die volwassene

nie. By geboorte is die mens self afhanklik van sy medemens vir hulp en steun. Die

kind openbaar nie net 'n behoefte aan hulp nie, maar hy verlang en soek daarna. Die

kind is afhanklik van sy leermeesters om sy eie staanplek in die lewe te vind: "Vanweë

die hulpeloosheid en afhanklikheid van die kind kan gepraat word van die eksistensiële

nood wat die kind aan 'n opvoeding het. Dit is duidelik dat die kind nie sonder die hulp

en steun van 'n opvoeder, 'n volwaardige volwasse mens kan word nie" (Griessel,

1987: 28, 40, 104).
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3.5.3 Spelontwikkel verantwoordelikheid

Verantwoordelikheid vir 'n kind beteken om homself en sy eie besittings op te pas,

asook om vir ander om te gee en respek, hulpvaardigheid en konsiderasie te toon.

Ook moet hy vir sy huisgesin, plante en diere omgee.

Gedurende die middel-kinderjare aanvaar kinders geleidelik meer verantwoorde-

likheid. Volgens Engelbrecht et al. (1987: 41) moet ouers net geduldig wees, want

dit is Inware inspanning van die ouer se kant om konsekwent verantwoordelikheid te

verwag en te beloon. Ouers moet duidelik spesifiseer wat dit beteken om

verantwoordelik te wees, want elke gesin het sy eie waardes as gevolg van die

oorerflike kultuur wat die verantwoordelike gedrag van die kind beïnvloed.

Van Loggerenberg en Jooste (1978: 38-40) het bevind dat die kind fisies en psigies

nog onvolwasse is; dat die aanvaarding van verantwoordelikheid vir hom 'n onbekende

ervaring is en dat hy kultureel nog ongevorm is. Daarom is daar by die kind 'n

behoefte aan opvoedkundige leiding. Die opvoeding deur middel van spel sal die

leidende handeling of aktiwiteit wees om die kind te lei tot verantwoordelikheid:

"Deur middel van die opvoedingsgebeure, wat spel insluit, moet die opvoeder mik na

die 'gradual realization of selfreliance, the awakening of moral consciousness and the

increasing sense of responsibility in the child'" (Engelbrecht, Ysel, Griessel & Verster

1984: 24).

Van der Stoep en Van der Stoep (1975: 164) vul aan: "... die kwessie van die

verhouding wat kan bestaan tussen die idee van verantwoordelikheid en die

leerhandelinge by In kind, is eintlik In samevatting van elkeen van verskillende aspekte.

Die implikasie hiervan vir die didaktiese pedagoog is veral daarin geleë dat dit ruimte

en die moontlikheid skep vir In kind om oor te gaan tot die toepassing van selfsensuur

en selfkritiek". Dit, op sy beurt, is In aanduiding van emosionele rypheid by die kind.
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3.6 SPEL BEVORDER EMOSIONELE EN FISIESE ONTWIKKELING

3.6.1 Inleiding

Spel is 'n middel tot die ewewigtige emosionele en fisiese ontwikkeling van die kind,

want die egte speelaktiwiteite neem beide gees en liggaam in beslag. Frëbel (1926:

30-34) was een van die eerste opvoedkundiges wat die noodsaaklikheid vir die

gebalanseerde ontwikkeling van die kind duidelik gestel het. Hy het gesê dat, al sou 'n

mens na die verskillende aspekte afsonderlik verwys, is die fisiese, emosionele,

verstandelike en sosiale eienskappe van die kind innig saamgeweef

3.6.2 Emosionele ontwikkeling

Keyter (1961: 38) beweer dat 'n kind deur sy spel 'n duidelike begrip van sy emosies

kan vorm, omdat sy ervaringsveld verruim word deurdat alle anorganiese voorwerpe

vir hom lewende wesens is. Die kind se spel is dus meer as genot en plesier. Daar

bestaan geen twyfel dat spel vir die kind 'n ernstige saak is nie, want vir 'n kind is die

feit dat hy nie daarin slaag om fiets te ry nie net so ernstig soos sy pa se mislukking in

die besigheid (Strom, 1981: 156). Geleenthede word deur sy spel vir die kind geskep

om nuwe vaardighede te ontdek, asook verskeie maniere waarvolgens hy sy emosies

kan uitdruk (Frost, 1971: 66). Opvoedigkundiges het hier 'n belangrike rol te speel.

Griessel (1987: 40) beweer: "Die kind moet sy eie plekkie in die wêreld vind, 'but

without his educators, he is helpless "'. Augustinus het in die middeleeue reeds hierdie

waarheid beklemtoon met sy bewering dat die kind by geboorte in die onbekende see

van die lewe gestort word, en sonder die hulp van die volwassene kan hy nie

voortbestaan nie. Die volwassene moet die kind behulpsaam wees in die proses van sy

volwassewording sodat hy met vertroue en geborgdheid die gemeenskapslewe kan

aandurf. Daarom is opvoeding inderdaad niks anders as hulp en steun aan die kind nie

(Engelbrecht et al., 1984: 20).
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As gevolg van sy geestelike onvolwassenheid het die kind 'n behoefte aan iemand wat

saam met hom dinge sal beleef, dink, voel, wil, doen en speel. So word opvoeding dan

'n proses van hulpverlening. Hierdie gevoel van afhanklikheid bring mee dat die kind

positief reageer op gesag wat ingestel is op die opvoedingstaak (Cawood et al., 1980:

2).

Daar is altyd 'n element van emosie by spel betrokke, asook ander gevoelens behalwe

bloot net nuuskierigheid of slegs die nabootsingsdrang wat hul invloed in sy eie spel

laat geld. Die kind se uitings in gedramatiseerde spel word eerder deur sy emosionele

as deur sy kronologiese ouderdom bepaal. Deur die opvoeding wilons ook vir die

kind emosionele stabiliteit verseker, maar dit moet beklemtoon word dat sodanige

ontwikkeling noodwendig deel uitmaak van: "...satisfying routines, the enthusiasm

arising through his free and successful play with material and other children, and the

confidence created from consistent adult guidance" (Bernhardt, 1951: 33).

3.6.3 Verstandelike ontwikkeling

Spel bevorder die verstandelike ontwikkeling van die kind. Gevolglik word

konsentrasie deur spel bevorder. Die kind leer deur spel om doelgerig te werk te

gaan, soms met 'n aansienlike mate van inspanning wat gebaseer is op 'n balans tussen

die geestelike en fisiese aktiwiteite wat voortspruit uit 'n begeerte om self te skep

volgens 'n eie plan. Dit bring ontwikkeling en opvoeding mee (Grey, 1987: 71).

Spel is die kind se metode om uit sy omgewing daardie ervarings sy eie te maak wat vir

hom op 'n gegewe oomblik belangrik is en wat hom tevrede stel. Oosterlee (1925: 9)

beskou die kinderlike fantasie as die voorportaal van die denke. Laasgenoemde toon

aan dat die ontwikkeling van die fantasie in die speelperiode 'n saak van die

allerhoogste belang is. Spel maak hierdie dinge vir hulle meer toeganklik as wat die

noukeurige waarneming en die nugtere denke dit sou doen. Die verbeelding vorm die

terrein en die wyse van intellektuele werksaamheid.
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Wanneer die kind voel dat die omgewing beheer uitoefen oor sy spel en sport, is die

beheer ekstern. Natuurlik moet die kind al meer en meer voel dat hy beheer het oor

wat hy doen ofwat met hom gebeur. Tog word spelsituasies meestal so beplan dat die

kind min of glad geen deel het aan die besluite van hul aktiwiteite en gedrag nie. Hy

het dan min of geen beheer oor die verloop van die spel nie. Die spelleier neem al die

besluite rakende wie waar moet speel en hoe lank daar gespeel sal word. Kan kinders

nie deel hê aan dié besluitnemingsprosesse nie? Michener (1976: 106) voel baie sterk

oor jong kinders se deelname aan sport, oor besluitneming en oor die klem wat op die

waarde van wen geplaas word. Hy stel dit as volg: " ...we as physical educators should

be opposed to ...highly structured leagues run by hypertensive adults, urged on by

overenthusiastic fathers and mothers". Daar is baie waarde vir ouers sowel as kinders

in die deelname aan spel en sport, maar ongelukkig kom ouers soms in die versoeking

om nie die fisiese nie, maar wel die wenfaktor te beklemtoon.

3.6.4 Fisiese ontwikkeling

Perrott (1962: 240) beweer dat elke mens gebore word met 'n drang om te speel. So

ontstaan daar 'n natuurlike behoefte aan die vrye en spontane beweging van die

ledemate. "Spel kan en moet dus verklaar word uit die verwewingsamehang van die

menslike liggaamstrukture" (Groenman, 1948: 151).

Kinders onder agt jaar speel individueel of in klein gesinsgroepies. Hulle neem in

verskillende vorme aan vrye spel deel; hulle wissel vriendskappe en is baie krities oor

die teenoorgestelde geslag. Vanaf die ouderdom van agt jaar bereik kinders 'n stadium

van vermeerderde outonomie, asok persoonlike verantwoordelikheid vir gedrag.

Tussen nege en twaalfis daar meer gelykheid en word pret deur middel van 'n speletjie

verkry. Bewustheid van hulself en van ander is besig om te ontwikkel en hulle begin

verantwoordelikheid te aanvaar. Vanaf dertien jaar en ouer bemeester hulle

vaardighede, begryp reëls, en is hulle in staat om met vriende te speel. Kinders se spel

vorder natuurlik van minder gestruktureerde tot meer gestruktureerde aktiwiteite. Die

funksie daarvan is die voorbereiding vir die volwasse lewe. Daar is 'n vermeerderde



Hoofstuk 3 Die Opvoedkundige Waarde van Spel 105

konflik tussen die behoefte aan die pret van vrye spel en die druk om deelname aan

georganiseerde sport. Die eise van sport verminder die tyd vir spel. As die kind nie

emosioneel volwasse genoeg is om die spanning van georganiseerde sport te hanteer

nie, mag hy prikkelbaar en beangs raak. Die feit bly staan dat fisiese fiksheid belangrik

is gedurende jeugjare en ook om 'n lewenstyl vir die toekomstige jare te begunstig.

Oor die uitbundigheid wat spel kenmerk, beweer Gerdes (1969: 30) dat dit 'n

ontlading van senuspanning is wat die kind tot beweging aktiveer en wat ook die kind

in sy totaliteit in beslag neem. Vervolgens voeg Stoker (1970: 378) by: "Spel lei tot

ontspanning, herstel van kragte, oefening van betrokke funksies en dien dit as vorming

van die lewe". Dit is dus baie duidelik dat al die opvoeders dit eens is met die

ingeweefdheid van die fisiese en psigiese ontwikkeling van die kind en dat spel die

middel is om die kind in sy geheel te laat ontwikkel. Skoolgaande kinders speel fisies

lewenskragtig tydens balspeletjies en hulle hardloop en spring. Die ontwikkeling van

sy motoriese vermoëns gee die kind die groeiende gevoel van onafhanklikheid en

eiewaarde. Die ontwikkeling van fisiese mag ondersteun die kind se gevoelens van

bevrediging wat voortspruit uit vriendskappe, skoolwerk, spel en die ondersoek van

nuwe aktiwiteite (Bergstrom, 1984: 16).

Natuurlike liggaamsbeweging spruit uit spel, want gedurende die kind se spel wissel sy

liggaamsposisie en houding deur middel van beweging om by die besondere

spelsituasie te pas (Groenman, 1948: 154). Dit gebeur met kinders vanaf'n baie vroeë

ouderdom in 'n verskeidenheid van fisiese aktiwiteite wat strek vanaf spel tot die keur

van sport. Spel is selfbepalend en individualisties, spontaan met sy eie spoed en

deurlopende terugvoering en minimale evaluering. Dit laat individuele verskeidenheid

toe en dit eindig enige tyd. Speletjies voeg formele reëls by spelaktiwiteite, terwyl

sport uiters georganiseerd is. Bowendien is die reëls van sport in die hande van mense

wat nie speel nie (National Health and Medical Research Council, 1988, 39-41).
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Volgens Keyter (1941: 12) bied die fisiese aktiwiteite nie alleen gesondheid en groei

aan die liggaam nie, maar dit bied ook uitingsgeleentheid aan die gees, asook innerlike

genot en geluk wat noodsaaklik vir geestesgesondheid is. Daar word nie slegs

bevrediging aan die drang tot uiting en selfuitdrukking van die emosies en verstand

verskaf nie, dit verhoog ook die liggaamsprosesse soos die metabolisme, wat 'n

vereiste vir goeie gesondheid is.

Die belangrikheid van spel in die normale ontwikkeling word algemeen erken. Spel

stel die kind in staat om sy fisiese vermoëns te verbeter, lei tot sukses en die lof wat

daarop volg, verbeter fiksheid, verhoog selfvertroue en verskaf pret aan deelnemers.

Ook is fisiese oefening belangrik vir goeie gesondheid. Gereelde oefening word

geassosieer met beter beheer van swaarlywigheid. Daar is ook 'n verband tussen

aktiwiteit en die vermindering van die gevaar van koronêre slagaarsiekte. Aktiwiteit

stimuleer verder beengroei, spierproteïne, oksidatiewe insieme-aktiwiteit en moontlik

die "DNA"-inhoud van die spier. Dit lei tot 'n vermindering in liggaamsgewig en 'n

afname in vet. Korttermyneffekte is nie permanent nie en daar moet met aktiwiteite

volgehou word. Dogters met 'n swak dieet, veral as dit geassosieer word met minder

gegoede sosiale omstandighede, loop die risiko van 'n ystertekort.

Die kind se behoefte aan begeerte tot kompetisie met sy motoriese vermoëns word

nagevors en verduidelik. Aangesien motoriese vermoëns 'n belangrike rol in die kind

se ontwikkeling speel, wil hy sy eie vermoëns toets met dié van sy maats met dieselfde

vlak van vermoëns. Volgens Scanlan (1977: 144-153) leer die kind vermoedelik meer

van sy eie vertoning deur met ander met dieselfde vermoëns te kompeteer. Dit is

wanneer 'n speler baie tyd spandeer aan oefening as voorbereiding vir die kompetisie,

want hy soek die maksimum kennis (inligting) vir sy vertoning. Terwyl statusangs

gewoonlik in sosiale kompetisiesituasies vermeerder, toon navorsers aan dat die

wensituasie spanning verlig en angs verminder. Deur te verloor, word die angs

vermeerder.
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Deur middel van spel is daar In wye individuele variasie in fisiese rypheid. Met die

vordering na volwassenheid word die liggaam groter, wat 'n vermeerdering van krag

en spoed meebring. Daar is 'n ontwikkeling van fisiese vermoëns wat varieer tussen

seuns en dogters. Seuns kan op sewe jaar In bal vang of skop, terwyl dogters eers op

die ouderdom van agt of nege jaar tot hierdie aktiwiteit in staat is. Teen nege of tien

jaar is daar In maksimale vaardigheidsontwikkeling en 'n verbetering in die

gelykstelling van beide geslagte, hoewel seuns meer geneig is om kompeterend te

wees. Die hoogtepunt van uithouvermoë word deur dogters tussen nege en dertien

jaar ondervind, terwyl dit by seuns Inbietjie later plaasvind.

Verder bevestig Cawood et al. (1981: 263) dat spel in die onderrig-leersituasie In

selfdoenmetode is wat daarop gerig is om die kind psigomotories ten opsigte van

liggaamlike vaardighede te ontwikkel. Postma (1965: 66) weer sien spel as 'n

arbeidsvorm van die kind wat op sy beurt lei tot psigofisiese ontwikkeling. Deur

waarneming van die kind tydens sy spel kan die geringste abnormaliteit in hierdie

ontwikkeling van die kind dadelik opgespoor en herstel word, sodat die kind nie in sy

totaliteitsontwikkeling gestrem word nie.

3.7 DIE WAARNEMING VAN DIE KIND TYDENS SY SPEL

Waarneming van die kind tydens sy spel is van groot waarde vir die ouer sowel as vir

die opvoedkundige en dit dien as In nuttige hulpbron dwarsdeur die kind se

skoolopleiding. Omdat die kind speel en sy aandag ten volle betrokke by sy spel is,

tree hy natuurlik en spontaan op. Daarom is die aksies en reaksies van die kind wat die

opvoeder waarneem, eg. Dit is ook nodig om rekening te hou met die kind se ervaring

en ontwikkelingsvlak.

Ongelukkig is dit nie moontlik om eenvoudige voorskrifte te gee vir die interpretasie

van elke faset van die kinderspel soos geopenbaar by waarneming nie. Om deur te

dring tot die kind se innerlike probleme en om die totale beeld van die mens te bekom,
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is In ware kuns wat vervolmaak moet word, want geen opvoeding is moontlik sonder

dié kuns nie.

In sy spel gee die kind uiting aan sy gevoelens en innerlike motiewe. Soms dink hy

selfs hardop en fyn waarneming kan vir die onderwyser van onskatbare waarde wees

om die diepste gevoelens van die kind te kan peil. Breckenridge en Vincent (1951:

136) is van oordeel dat, vir Inbeter begrip van die kind, kennis geneem moet word van

daardie dieperliggende gevoelens waaraan die kind uiting gee in sy spel, want wat hy

nie in die werklike lewe durfwaag om te sê of doen nie, kan hy deur middel van sy spel

uitleef en openbaar.

Erikson (1940: 557) stem saam dat dit in die figuurlike en simboliese gebruik van

speelgoed is dit wat: .....the child does what he does not dare to do in reality". Daar

word op In veilige en konstruktiewe manier aan hulle vyandige en aggressiewe

gevoelens uiting gegee deur die pop hardhandig in die bed te stop of deur die seuns uit

hul pad te stoot. In Kind wat deur sy ouers verwerp word, toon deur middel van

speelgoed In groot mate van weersin. Die moederpop word konsekwent vyandig en

met ware aggressie behandel. Beide mondelings en deur haar bewegings dui sy haar

sterk en vyandiggesinde gevoelens teenoor die ouers aan (Cass, 1971: 74-82).

InAnder groot voorstander van die waarneming van kinders terwyl hulle speel, naamlik

Isaacs (1930: 79), brei verder hierop uit want volgens hom openbaar die kind sy

diepste gevoelens in sy spel en werp sodoende nuwe lig op hulle gedrag in die skool en

by die huis. Wat Isaacs betref, is dit altyd die hele kind wat dwarsdeur die dag en

dwarsdeur die jaar en kinderjare speel, lag, rusie maak, dink en vrae stel.

Ondersteuning in hierdie verband kom ook van Jackson en Todd (1948: 50), want

hulle beweer dat - deur die waarneming van sy spel - ook die temperament, die

oorgeërfde liggaamlike, intellektuele en emosionele eienskappe van die kind bepaal kan

word. Die waarnemer van die kinderspel word getref deur die verbasende vermoë van

die kind om die wêreld van verbeelding met die wêreld van die werklikheid te
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kombineer. Die een oomblik is Jan In groot man wat die wekker stelom in die oggend

vroeg op te staan soos wat sy pa doen, terwyl hy meteens op die suggestie van sy

suster Inkat is wat al miauende op die vloer rondkruip.

Chudleigh (1989: 13) beklemtoon eweneens die belangrikheid van die waarneming van

kinderspel met die oog op deeglike waarneming en, om die probleem van die beperkte

tyd in die klaskamer te bowe te kom, moedig sy die kinders aan om meer onafhanklik

te werk sodat sy meer tyd vir waarneming tot haar beskikking kan hê. Van elke

geleentheid tot waarneming maak sy gebruik en sy ruim ten minste een keer per week

tyd in vir waarneming. Sy maak selfs gebruik van In bandopnemer. Sy laat die

bandopnemer op die tafel of naby die groep wat speel, omdat sy nie die tyd het om

hulle waar te neem nie. (Die kinders se toestemming moet hiervoor verkry word en die

kinders moet ook die geleentheid gebied word om aan die bandopnemer gewoond te

raak.) Daar moet in gedagte gehou word dat kinders hulleself meer deursigtig in hulle

spelopenbaar, veral as die spel voortvloei uit innerlike behoefte en nie uit uiterlike

dwang nie.

Die ontwikkeling van hierdie metodes van waarneming kan nuttig aangewend word om

bepaalde doelwitte te bereik. So kan 'n kind se probleme deur waarneming vroegtydig

opgespoor word en kan hy met onmiddellike terapeutiese behandeling weer tot

normaal herstel.

3.8 DIE TERAPEUTIESE WAARDE VAN SPEL

3.8.1 Inleiding

Die Griekse woord "psyche" beteken siel, gees, verstand: die beginsel van geestelike

en emosionele lewe, bewustelik en onbewustelik (Macdonald, 1973: 1085). Terapie

(van die Grieks, "therapia") beteken om altyd gereed te wees om te luister, om om te

gee, om te genees, en om te dien: " ...which conveys something a bit different from the

more active, focused values implicit in directive work". As gepraat word van
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spelterapie, word gesinspeel op In algehele benadering. Amster (1964: 11-19)

beklemtoon dat spelterapie te doen het met kinders se gevoelens en nie net met hulle

gedrag nie.

Spelterapie word as volg gedefinieer: "Spelterapie vorm In inherente deel van

onderhoudvoering met die kind. Dit word geselekteer afhangende van die betrokke

kind se probleem, ontwikkelingsfase en die doelwitte wat met die gesprek bereik wil

word. Deur die gebruikmaking van spelterapie kan die maatskaplike werker In

deeglike waarneming en diagnose maak ten opsigte van die kind en sy

probleemsituasie" (Smith, 1985: 7).

Die spelterapeut ontvang en respekteer die kind en het natuurlik vertroue dat die

proses van spelterapie sal "werk". Die spelterapeut "wag'ten "gee aandag" aan die

kind. Om in 'n simpatieke en toegeeflike volwassene se teenwoordigheid te speel, kan

genesend wees (Dorfman, 1951: 240; Winnicott, 1971: 58).

Spelterapie verwys na behandeling in die maatskaplike werk met die klem op die

emosionele en psigiese behoeftes van die kind of op die verdere groei en ontwikkeling

van sy aanpassingsvermoë .' Kinders kan hulle probleme deur spelopenbaar en spel kan

'n terapeutiese instrument wees (Gavshon, 1989: 47-62; Isaacs, 1948: 49-50). Spel is

dus die middelom deur te dring tot die kind se innerlike. Hellendoorn (1988: 43) stel

dit as volg: " ...play helps to engage the child in a therapeutic relationship, allowing

symbolic reenactment of conflict laden content and expression of repressed primitive

wishes in 'make believe"'. Spel is baie belangrik, ook om die kind met sy

onaangename gevoelens te help. Spel stel die kind in staat om uiting aan sy

aggressiewe en verborge gevoelens te gee en dit kan dien as 'n brug tussen fantasie en

die werklikheid (Golcher, 1978: 12-14).

Spel word as In hulpmiddel gebruik wat betref die fisiese, geestelike, emosionele en

bewussynsaspekte - beide bewus en onbewus - asook om rekening te hou met die

verlede, hede en toekoms van die kind. Spel bied genot en ontspanning aan die kind.
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Dit is tweede natuur. Die kind kommunikeer deur middel van spel. Dit is die kind se

wyse van dialoog met sy leefwêreld. Al spelende gee die kind uitdrukking aan wat hy

voel en dink. Smith (1989: 129) is ook van oordeel dat kinders gewoonlik meer vrylik

uiting kan gee deur spel as deur formele gespreksonderhoude, want spel is die kind se

taal. Deur middel van dié taal wat sy eie is en wat vir hom natuurlik is, kan hy self sy

probleme oplos. Erikson (1977: 200) stem saam en stel dit as volg: " ...to 'play it

out' is the most natural selfhealing measure childhood affords".

Op die huidige tydstip word baie gedoen en omgegee vir die kinders van die

gemeenskap se behoeftes, " ...yet there are vast numbers of children of all ages silently

calling out for help" (Holgate, 1972: xi). Vervolgens word kortliks na die behoeftes

van kinders gekyk.

3.8.2 Kinders se behoeftes

Kinders het basiese biologiese en emosionele behoeftes waaraan voldoen moet word

om voorspoedig te wees. Daar moet in die kinders se fisiese, emosionele, sosiale en

intellektuele behoeftes voorsien word indien hulle die lewe wil geniet en tot hulle volle

potensiaal ontwikkelom tot deelnemende en bydraende volwassenes te groei (Pringle,

1980: 15).

Alle behoeftes is belangrik, maar daar moet eers in die primêre behoeftes voorsien

word voordat die volgende verwesenlik kan word. Die fisiologiese vereistes is van

deurslaggewende belang. As suksesvol daaraan voldoen is, is die fisiese en emosionele

bestendigheid die volgende mees belangrike behoeftes. So ontwikkel die kind tot

selfverwesenliking, selfvervulling en genoegsame selfvertolking - eienskappe waarna

almal streef

Die meeste van die kinders wat aanbeveel word vir spelterapie, het gely as gevolg van

een of ander verlies (Gath, 1985: 445-452). Spelterapie kan een van die maniere wees

waarop hulle bevry kan word tot selfverwesenliking. Die omvang van die spelterapie-
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opset IS ingestelop die veiligheid en innerlike groei van die kind (Carkhuff &

Berenson, 1967: 65). Spelterapie moet dus gesien word in die verband van die kind se

daaglikse ervaring en is die suksesvolste wanneer daar aan die basiese behoeftes

voldoen word en wanneer hy ware ouerliefde ervaar. Kinders is ons eerste

onderwysers. Hulle weet reeds hoe om te groei, hoe om te ontwikkel. Al wat hulle

nodig het, is ruimte en tyd om te speel (Oaklander, 1978: 324). As volwassenes net

wil leer om effektief te reageer op dié kritieke punt in die kind se lewe wat hom na die

spelterapeut bring, dan kan baie kinders dit gespaar word om kliënte van terapeute -

moontlik vir die res van hulle lewens - te word (Winnicott, 1984: 19).

3.8.3 Die spelterapie in aksie

Vir die spelterapeut is die voorbereiding vir die ontmoeting met die pasiënt uiters

belangrik. Sy moet geskikte speletjies kies om die behandeling reg en goed te laat

begin en te laat verloop. Speelwerk kan in verskillende soorte verdeel word en die

spelterapeut behoort goed na te dink oor die tipe van werk wat sy van plan is om aan

te pak. Spontane spel vind plaas wanneer kinders "speel" omdat hulle wil en om geen

ander rede nie. Hierdie spel is kindgerig en volwassenes is soms oorbodig. Spontane

spel is uiters waardevol en dit moet aangemoedig en vertroetel word. Dit word in die

blanke Westerse gemeenskap as 'n belangrike deel van die normale ontwikkeling van

die kindertyd gesien.

Spelonder toesig is werkerbepaald met die oogmerk om die kind verlof en vryheid te

gee om net kind te wees en te speel (vrye loop te gee tot spontane spel), asook om die

kind aan te moedig om te ontspan en pret te hê. Dit kan 'n middel wees om die kind

beter te leer ken en behoort 'n nie-bedreigde omgewing, waarin die werker en die kind

saam kan wees, te bied. Hierdie vorm van spel kan die werker aanmoedig om in 'n

gunstiger wisselwerking met die kind te tree en die kind te geniet.

Waardebepalingspel (dit sluit in blootlegging of onthulling) is ook werkerbepaald en

gewoonlik is dié tyd beperk. Hoe lyk hierdie kind? Kan die spel sê wat gebeur het?
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Kan spel help om te oordeel watter planne in die toekoms gemaak kan word? Metodes

wat op spel gebaseer is, kan die spelterapeut in staat stelom die kind beter te verstaan

as wanneer gebruik gemaak sou word van die metodes van é soort wat vir volwassenes

gebruik word.

Fokusterapeutiese spel is soms die gevolg van waardebepalingspel of van volledige

kennis van die kind. Dit poog gewoonlik om verband te hê met een of twee vorige

gelyke uitslae. Net soos spelonder toesig en die waardebepalingspel, is die oogmerke

en metodes van terapeutiese spelook werkergerig en tydsbeperkend. Spelterapie het

sommige elemente in gemeen met die voriges, maar ook sommige verskille. Dit is

gepas vir kinders tussen die ouderdomme van ongeveer vier en elf (West, 1990: 31-

37).

Wanneer 'n kind vir spelterapie verwys word, word 'n bestelling vir een uur (moontlik

minder vir jonger kinders) gewoonlik weekliks en op 'n gereelde tyd gemaak. Die kind

kom in die speelkamer en kyk rond. Al wat die spelterapeut doen, is om 'n

goedgesinde atmosfeer te skep. Die spelterapeut mag sê: "Jy kan enigiets doen wat jy

wil en sê wat jy wil". Die spelterapeut sê met ander woorde: "In hierdie vertrek, die

veilige plek, is jy vry om te wees wat jy wil wees". Laat kinders alleen en na 'n tyd sal

hulle begin speel. Dit is hulle manier van uiting gee. Spelterapie is gebaseer op die feit

dat spel die kind se natuurlike medium is om selfuitdrukking te gee. Dit is 'n

geleentheid wat aan die kind gebied word om sy ·gevoelens en probleme uit te speel,

net soos in sekere tipes van volwasseneterapie: " ...an individual "talks out" his

difficulties" (Axline, 1969: 9).

Die spelterapeut oordink die aksies en gevoelens en neem deel aan die spel as die kind

haar vra om saam te speel. In die vroeë stadia beplan die terapeut nie die sessies nie,

maar sy probeer om die kind op sy gemak te laat voel en verduidelik die reëls van die

speelkamer. Dan wag sy om te sien wat te voorskyn mag kom. Die program van die

sessie hang van die kind af. Die spelterapeut se verantwoordelikheid is om gevaar,
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skade en ongerymdhede te voorkom in die speelkamer, waar sy die pasiënt ontmoet en

laat tuis voel tot aan die einde van die behandeling.

3.8.3.1 Die terapeutiese waarde van die speelkamer

In die speelkamer kan die kind tot intensiewe spel gelei word, mits die kind veiligheid

en geborgenheid in die vertrek ervaar. Die speelkamer moet voorberei word vir die

koms van die kind. Die ruimte moet die regte afmetings, kleur en atmosfeer hê sodat

dit uitnodigend sal wees wanneer die kind binnekom. Die kind moet gelei word om te

speel totdat 'n vertrouensgevoel in die speelkamer bereik is. Die speelkamer moet nie

as 'n vreemde nie, maar as 'n veilige hawe beleefword (Van Wyk, 1974: 70-71).

Volgens Porter (1983: 214) het die kind die spelterapeut en die speelkamer tot sy

beskikking en dit verleen die gevoel van veiligheid en geborgenheid. Die kind kan

sonder om ander kinders in ag te neem, met speelgoed van sy eie keuse speel. Axline

(1983: 54) sluit by bogenoemde skrywers aan en noem die volgende noodsaaklike

inhoud van die speelkamer: water (wasbak met koue en warm water); verf; klei;

kwassie; kryt; potlode en papier; mak en wilde speelgoeddiere; 'n familie van

handpoppe; 'n volledige pophuis met miniatuurmeubels en -poppe; 'n skryfbord en kryt;

'n tafeltjie en stoeltjies om speletjies by te speel, boeke by te lees en waarop 'n

speeltelefoon kan staan; poppe; karretjies; motorfietse en treintjies; legostelle of

houtblokke; speletjies (ludo en skaak); 'n speelgoedgeweer; soldate; en Inbababottel.

3.8.3.2 Die gebruik van hulpverleningstegnieke in spelterapie

As aanvulling by die bogenoemde inhoud van die speelkamer en die spelterapeutiese

behandeling, word gebruik gemaak van sekere tegnieke. Tegnieke soos poppe/

marionette word by gedramatiseerde spel gebruik. Dit is baie duidelik dat 'n

fantasiesituasie geskep word deur marionette. Hier kan die kind alleen speel of die

spelterapeut kan saamspeel. Daarna sit die spelterapeut die spel alleen voort en die

kind se probleem word duideliker uitgelig. Sodoende kan boodskappe oorgedra word
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en daar word 'n mate van afstand en beskerming aan die kind gebied wanneer

poppe/marionette gebruik word (Van Huyssteen, 1987: 215).

Ook in dramatiserings- en rol/espe/terapie het die kinders die geleentheid om hulle

gevoelens oortuigend en spontaan oor te dra. Hulle openbaar ook hulle wense en

gedagtes deur middel van toneelspel en fantasie. Terapeute en opvoedkundiges sien

dramatiese spel as 'n kanaal vir groei in beide individuele en sosiale areas. Veral

Lowenfeld (1931: 226) sien daarin 'n middel waardeur die kind sy probleme vir

homself kan uitwerk sodat hy die uitdaging van sy wêreld met selfvertroue tegemoet

kan gaan. Sy gee: "...high priority to 'symbolic play' as an agent for drawing off

'some of the excess emotional energy which has become dammed up behind the

neurosis'" Erikson (1940: 561) sê dat, om die probleme uit te speel, is die mees

natuurlike "autotherapeutic measure childhood affords."

Isaacs (1933: 425) toon aan dat verbeeldingspel nie alleen die kind help om die gedrag

van dinge en mense te verstaan nie, maar wanneer die kind speel dat hy pappa of

mamma, die reus en die reus se moordenaar, die wilde dier en die jagter, die

onderwyser en die leerling, die polisieman en die busbestuurder is, gebeur die

volgende: " ...he is externalizing his inner drama - the various aspects of his inner

personality - in just the way in which the creative artist in literature or painting does".

Deur verskeie funksies van dramatiese spel kry die kind die geleentheid om sy ouers na

te aap, om werklike lewensrolle op 'n ernstige wyse uit te speel, om verhoudings en

ervarings te weerspieël en: " ...to express pressing needs; to release unacceptable

impulses; to reverse roles usually taken; to mirror growth; to work out problems and

experiment with solutions".

Ten slotte blyk dit dat spontane verbeeldingspel in die kindertuingroepe as volg beskryf

kan word: " ...as promising an instrument for growth as the play within the clinician's

constructive force". Net deur die onderwyseres se sensitiwiteit vir die individuele kind,

haar insig in die basiese prosesse van die lewe, en haar vermoë in groeporganisasie kan
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die potensialiteite van dramatiese spel besef word. Daar is nog steeds baie om te leer,

maar van alle mense moet onderwysers nie ontduik nie.

Kreatiewe spelterapie besit voordele, omdat kuns 'n aktiwiteit is wat kinders geniet en

dit behoort aan hulle wêreld. Volgens Marzollo en Lloyd (1972: 162) is kreatiwiteit

basies 'n houding of gesindheid, " ...one that comes easily to young children, but must

be sustainded and strengthened lest it be sacrificed in our too logical world". Dit gee

insig in die kind se leefwyse en bied die geleentheid tot vrylating en selfwaardering by

die kind. Voorbeelde van middele vir kreatiewe spelterapie is byvoorbeeld vingerverf,

klei en die sandbak. Dit is gevind dat die vermoë om herkenbare voorwerpe te skep,

"".paralleled improvement in adjustment" en die keuse van kleure was byna 'n

onfeilbare bewys van die gemoedstoestand van die pasiënt en die tema van die prent.

Swart en bruin is gebruik vir temas wat depressie en vyandigheid aandui, en blou en

groen vir meer opgewekte temas.

Klei is 'n gunstelingmedium om mee te speel. Dit kan tot die volgende lei: Kinders

het nou die mag om deur hul spel hulle omgewing en die persone wat hulle ken, te

verander soos hulle dit graag wil hê. Die harde hantering van die klei om dit sag te

kry, gee die kind die geleentheid om ontslae te raak van aggressiewe gevoelens en

gedagtes. Al spelende met die klei kom opgekropte gevoelens tot uiting (Porter,

1983: 265-257). Die kleiskeppings, sonder voorbedagde rade gemaak, word dus die

draers van 'n betekenis. Dit is die verhaal wat die kind het om te vertel, wat sy werk

voltooi.

In die sandbak kan aggressief met sand gespeel word sonder dat dit enige skade of

besering kan veroorsaak. Sand kan gegooi word, dit kan sneeu, en dit kan water en

bomme voorstel, terwyl speelgoed sonder beskadiging daaronder begrawe kan word.

Sand kan as hulpmiddel dien om die kind se fantasieë te benut. Deur van speelgoed,

proppe, blokkies, ensovoorts gebruik te maak, kan die kind speel-speel 'n eie prentjie in

die sand bou , Die waarde van die spel in die sandbak word verder beskryf as 'n nie-

verbale medium vir selfekspressie en "".most children take to the technique
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spontaneously" (Allan, 1988: 212-221). Dit voorsien die instrument wat nie alleen

terapie vergemaklik nie, maar bied ook 'n wyse om die herstel- en groeiproses te

bestudeer (Kalff, 1980:22). Wanneer met sand gespeel word, word daar na die

onbewuste vlakke afgedaal. Dit is 'n unieke wyse om die kind te help om uitdrukking

te gee aan sy vrese en fantasieë " ...that are otherwise elusive and difficult to define"

(Irwin, 1983: 157). Omdat die kind albei sy hande gebruik, word albei lobbe van die

brein gebruik en geen besondere vermoë is nodig nie (Vinturella & James, 1987: 230).

Bibliospelterapie as 'n tegniek voorsien karakters met wie die kind homself kan

identifiseer. Aan die een kant is dit die proses van identifikasie wat geleenthede bied

om problematiese gevoelens te kan projekteer en aan die ander kant laat dit die

nabootsing van voorbeelde van gedrag toe. Bibliospel as 'n hulpmiddel is waardevol

vir gebruik in die terapeutiese proses, sowel as voorkomend in die fasilitering van die

individu se ontwikkelingstake (Stutterheim & Kroon, 1991: 189). Die kind ervaar

bibliospel as verrykend van sy positiewe funksionering of die herstelling van sy

disfunksionerende gedrag (Smith, 1982: 229).

Die kartonfigurespel leen hom uitstekend daartoe om die kind op sy gesin te laat

konsentreer. Met die verskeidenheid van figure wat aan hom gegee word, kan hy sy

gesin na willekeur voor hom opstel (Smith, 1985: 13). Gelukkige of ongelukkige

emosies kan deur die kartonfigure uitgebeeld word. Die kind se huis word geteken en

dan plaas hy die kartonfigure, wat sy gesin voorstel, soos hy dit onthou. Veral by

egskeidings kan hierdie tegniek baie sinvol gebruik word om sodoende kinders se

gevoelens te bepaal, asook om te bepaal hoe ouers se gevoelens beleef word (Van

Dyk, 1994: 48).

3.8.3.3 Die gebruik van hulpmiddels in spelterapie

Vir spelterapie kan die volgende hulpmiddels sinvol gebruik word: In die eerste plek is

musiekspel en musiekinstrumente van groot hulp.
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De Swart en Hofmeyer (1990: 115 -116) toon die volgende eienskappe van musiek

aan:

• Musiek (insluitend sang en musiekspeletjies) is 'n vorm van kommunikasie en die

behoefte by elke mens om self te kommunikeer, vind bevrediging deur musikale

uiting. Die skepping van musiek is 'n sosiale aanvaarbare gedrag, want musiek is 'n

vorm van menslike gedrag.

• Die maak van musiek of om daarna te luister, lei tot sintuiglike plesier en die

ervaring van genot en ontspanning.

• Musiek bevredig die mens se behoefte aan die estetiese en die esoteriese dimensie.

• Dit is sosiaal en universeel van aard en bou bruê tussen mense. Dit lei verder tot

groepsgebondenheid en sosialiseringsgeleenthede.

• Musiek beïnvloed die mens op alle bestaansvlakke. Die mens se reaksies sluit

affektiewe, kognitiewe en konatiewe faktore in.

Dans/mimiekspel is In sosiale medium wat emosies, beelde en idees by kinders

ontwikkel vanuit hierdie bewegingservarings (Van Tonder, 1978: 46).

Legkaartspel is van waarde vir die kind wie se lewe en omstandighede soos 'n legkaart

gebroke is. Die spelterapeut verduidelik dat, net soos die legkaart weer gebou word,

die kind se lewe weer deur middel van hulpverlening opgebou sal word (Porter, 1983:

317-318). Die legkaartspel bied sekuriteit aan die kind en kinders hou van legkaarte en

speel graag daarmee. Deur 'n kind die nodige lof toe te swaai as die legkaart voltooi

word, kan die terapeut die kind se selfbeeld versterk (Lindquist, 1977: 5).
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Mosaïekspel met gekleurde blokkies en verskillende vorms word aan die kind gegee

om te speel. Hy sal dit geniet om die blokkies te hanteer en iets nuuts daarmee te skep

(Smith, 1985: 13).

Spel met onvoltooide sinne is 'n baie subtiele vorm van spel, omdat dit so saamgestel

is dat die kind hom in die voltooiing van die sinne projekteer. Die sinne kan ook

rondom 'n spesifieke onderwerp of na aanleiding van die kind se omstandighede

opgestel word (Van Niekerk, 1978: 273).

Ou klere/kostuumspel laat kinders hulself vergeet in ou klere en hulle leef spontaan,

sonder vrees of ongemak hulle gevoelens en wense uit (Van Dyk, 1994: 53).

Padkaartespel word gebruik deur die kind die pad na die kinderhuis en die ouerhuis te

laat teken. 'n Plan van die kinderhuis kan ook getrek word (Smith, 1981: 112).

Selfbeskrywings/Wie-is-jy-spel? Kinders hou baie hiervan, omdat hulle hulself na

aanleiding van die vraag "Wie is jy?" kan beskryf. Die kind moet probeer om twintig

antwoorde hieroor neer te skryf. Hierdie selfbeskrywing word dan met die kind

deurgewerk (Cronje, 1984: 249-250).

Skemaspel help die spelterapeut om die kind se omstandighede meer prakties, visueel

en skematies aan hom te verduidelik. Dit sal die kind help om beter te verstaan en om

'n beter begrip ten opsigte van sy omstandighede te kry. Kinders teken hulle probleme

en hierna word dit in 'n skema geplaas (Porter, 1983: 317).

Speletjies is nodig om die onderhoudsituasie te begin en voort te sit. Met die speletjies

word dadelik 'n ontspanne en aangename atmosfeer geskep (Porter, 1983: 319).

Woordassosiasiespel is 'n opwindende spel. Kinders hou daarvan om te reageer met

die eerste woord wat in hulle gedagte kom nadat 'n aantal woorde, waarop hulle
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dadelik moet reageer, gegee IS. Hierdie woorde bevat emosiebelaaide en neutrale

betekenisse (Smith, 1985: 12).

Nadat die spelterapeut die speelkamer met al sy inhoud voorberei het en die

hulpverleningstegnieke en hulpmiddels gereed is, kan sy met die spelterapeutiese

speelproses begin.

3.8.3.4 Die terapeutiese speelproses

Die terapeutiese speelproses is nie daarop ingestelom die kind se mening of gesindheid

te verander nie, maar konsentreer eerder die aandag op die skep van terapeutiese

situasies wat ondervinding voorsien om die veranderings moontlik te maak. Die ideaal

is om die kind deur sy spel so te lei dat hy uit vrye wil self sal besluit oor die aard en

rigting van die verandering (Lebo, 1982: 71).

In spelterapie beweeg die kind kenmerkend deur vier terapeutiese fases (Guerney,

1983: 352). Die spelterapeut skakel om periodiek terugvoering van mense in die kind

se buitewêreld te kry sodat In evaluering wat die moeite werd is van die kind se

vordering gemaak kan word. Nou en dan varieer die orde van die eerste drie stadia.

Hoewel die stadia nie duidelik in die praktyk afgebaken is nie, is hulle nogtans nuttig

genoeg om versigtig aandag te trek. Die terapeutiese proses vind nie outomaties plaas

nie en is gedeeltelik afhanklik van die werkende verhouding, bekend as die terapeutiese

alliansie, wat tussen die kind en die terapeut voorkom. Die terapeutiese alliansie is

duideliker wanneer die spelterapeut konsekwent en sensitief op die kind se gevoelens

reageer, die kind se gesindheid aanvaar, asook wanneer sy vertroue in en respek vir die

kind betoon.

3.8.3.4.1 Die eerste stadium

Die eerste stadium is die stadium van aggressiewe en verstrooide gedrag. Ten tye van

die verwysing mag die gedrag tot die uiterste wees. 'n Aggressiewe kind, Deon, se
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terapie was aktief en by tye ontmoedigend, want sy bombastiese gedrag was uitputtend

en: " ...he seemed to be working on, and testing, various 'attachment' issues" (Willock,

1983: 406). Die kind mag geheel en al kontak met sy ware self verloor het. Sy

ongemak is in sy geheel te bespeur. Hy is totaal verward en onverbonde aan die

persoon of situasies wat die probleme veroorsaak het. In sy optrede en spel vertoon hy

voor die voet vyandigheid, selfs tot teenoor homself. Somtyds gee hy aan hierdie

vyandigheid in die speelkamer uiting deur die speelgoed en selfs die spelterapeut aan te

val. Beangste kinders is weer bang vir alles en almal. Hulle wil alleen gelaat wees,

want enigiets kan skadelik wees.

3.8.3.4.2 Die tweede stadium

In die tweede stadium verbeter die vertrouensverhouding en die kind se vertroue in die

spelterapeut groei geleidelik. Die woord "terapie" verwys tereg na diens en

versorging. Dikwels is die kind nie daaraan gewoond om respek van volwassenes te

ontvang nie. Dan kan dit gebeur dat die kind dadelik voordeel uit die omgang met die

spelterapeut trek (Adams, 1982: 14). Hoe sekerder die kind voel dat hy in die

speelkamer aanvaar en gerespekteer word, hoe beter is hy in staat om sy toorn of vrees

saam te trek en toe te spits op bepaalde dinge en persone buite homself. Ten eerste

mag dit die spelterapeut wees vir wie die volle ontploffing tref, want die kind mag

genoegsame vertroue hê om die spelterapeut as volg uit te toets: " ...adopting an

aggressive stance designed to gain security and to hide his inner fear" (Willock, 1983:

389). Hoewel dit onbehoorlik en raaiselagtig moet voel, sal die kindgesentreerde

spelterapeut dit kalm aanvaar en dinge maar selflaat uitwoed.

'n Kind mag ook die moed hê om sy toorn of vrees by die huis of by die skool uit te

toets. Op hierdie stadium is sy vrees ingestelop die voorwerp wat die probleem

veroorsaak het in plaas van op vervangende figure en situasies. Die kind wat kwaad is,

hou op om sy toorn op die speelgoed uit te haal en begin dit op sy broers, susters of

ouers uit te haal. Die skool of die kind se voog rapporteer dat die kind nou erger word

en die spelterapeut moet verduidelik dat dit nodig is, maar dat dit 'n stadium is wat van
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korte duur is. Die uitbarstings van vrees en toom mag intens wees. Soos die kind

egter uitdrukking gee in sy spel en sy negatiewe gevoelens vrygelaat word deur sy spel,

(en indien hierdie uitdrukkings deur die spelterapeut aanvaar word) is die kind nie so

baie oorgelaat aan die genade van die verskriklike gevoelens, wat minder word, nie.

Hoe meer die kind sy bose gevoelens uit sy sisteem kry en hoe meer die spelterapeut

die kind aanvaar, hoe meer is die kind in staat om innerlik goed en 'n waardige persoon

te voel.

3.8.3.4.3 Die derde stadium

In stadium drie kom die opbou van positiewe gevoelens. Soos die kind vorder in sy

stryd om 'n waardige mens te wees en om aanvaarbaar en binne "goed" te wees, is hy

nie altyd meer so negatief in die uitdrukking van sy gevoelens nie. Die spelterapeut

merk dat vordering in die kind se gedrag en gesindhede in die speelkamer gewoonlik in

sy uiterlike lewe sigbaar word, maar soms is daar 'n vertraging. In die terapeutiese

stadiums smelt twee en drie saam en die kind se tekeninge dui positief aan dat sy

suspisie en vyandigheid teenoor die spelterapeut verander het (Kempe & Kempe, 1978:

116). In sommige gevalle word die "vordering" deur ander persone reeds opgemerk

voordat die spelterapeut dit in die speelkamer bespeur. Dit is die stadium van sterk

dubbelsinnigheid. 'n Kind mag dieselfde voorwerp haat of liefhê. Dit kan vir die kind

sowel as vir die voorwerp, as dit 'n persoon is, verwarrend en pynlik wees. Die kind

kan 'n pop intens liefhê, hom letterlik met liefde versmoor, en dan meteens venynig

klap. Hy kan afwissselend die spelterapeut skop en baie gaaf wees. Die kind mag vra

om iets te kry en as hy dit ontvang, dit dadelik teruggooi of sê hy wil dit nie hê nie.

Hierdie ambivalente gevoelens kan aan die begin kwaai in felheid wees, maar soos

hulle oor en oor in die terapeutiese verhouding uitgedruk word, word dinge kalmer.

Alhoewel die kind die spelterapeut op verskillende maniere (byvoorbeeld as "moeder",

speelmaat, slaaf) gebruik, sal dit miskien moontlik die begin, al is dit maar met rukke

en stote,' van 'n meer gevorderde en paslike verhouding wees. Dit is die
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oorbruggingsfase wanneer die spelterapeut 'n werklike persoon vir die kind word. Sy

dien as bemiddelaar tussen die kind se innerlike wêreld, die speelkamer se aktiwiteite,

en die verwagtings van die buitewêreld. Hoe die oorbruggingsfase aangedurf word,

varieer volgens die unieke aard van elke kind en elke spelterapeut se verhouding

(Smalley, 1971: 102). Nou mag die kind begin om te verbaliseer en aangeleenthede tot

'n mate te bespreek.

3.8.3.4.4 Die vierde stadium

Gedurende die vierde stadium tree positiewe en realistiese reaksies sterker na vore.

Gedurende die eerste drie stadia word die kind konsekwent en volkome deur die

spelterapeut aanvaar, ongeag hoe skrikwekkend dit is. Teen hierdie tyd het die kind

deur die spelterapeut die beeld van 'n goeie ouer opgeneem en hy ervaar 'n goeie

selfbeeld in homself. Met sy selfvermoë tot sy beskikking en sy herstelde selfbeeld,

durf hy nuwe ondervindinge aan en bereik hy nuwe betekenis en waarde in

verhoudinge met ander mense (Moustakas, 1959: 45). Die kind is waardig en geborge

met 'n ontluikende eiewaarde en hy kan nou bekostig om ander in oormaat lief te hê. 'n

Vyfjarige het dit as volg gestel: "I'm going to have a big party and invite everybody,

even my brother". Wat 'n veraf uitroep van die kind wat alles en almal gehaat het en

verkies het om alleen gelaat te word!

In hierdie stadium pas die kind by die werklikheid aan en sien ander mense soos hulle

is. "Mummy would have liked to look after me, but she couldn't. I still love her and

would like to live with her, but I know I can't." Wat belangriker is, is dat die kind

beter in staat is om sy eie foute en tekortkominge sonder onverwerkte angs te aanvaar.

Per slot van sake, die spelterapeut het hom aanvaar en daarom is hy aanvaarbaar. In

hierdie stadium kan spesifieke probleme met behulp van spelterapie behandel word

sonder om die kind se selfvertroue te skaad. Dit mag nuttig wees om aan die kind te

vra hoeveel sessies hy dink nog nodig is (Reisman, 1973: 73-74). Dit is ook die

stadium om van die spelterapiesituasie gespeen te word. Sommige kinders word

volwasse as die afsluiting bespreek word, ander nie (Reisman, 1973: 197-201). Die
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kind vertrek wanneer die spelterapeut se funksie afgehandel is en nadat sy haar

gemengde gevoelens uitgespreek het oor die afsluiting, die vreugde oor die kind se

vordering, asook die feit dat sy treurig voelomdat sy die kind sal mis (as dit die geval

is). Sy verklaar dit met die goeie wense: "Kyk mooi na jouself' (Jewett, 1984: 140-

141). Die kind neem die spelterapeut se aanvaarding en respek binne homself as

selfaanvaarding en selfrespek saam. Gewoonlik is die kind beter in staat om geskikte

besluite te neem, selfverantwoordelikheid te aanvaar, en self op sy gevoelens te

reageer.

Vir die kind, sy ouers sowel as vir die terapeut is dit van groot belang om te weet of

hierdie behandeling in sy doel slaag of geslaag het. Om dit vas te stel, moet die

terapeut die kind se vordering evalueer.

3.8.3.4.5 Evaluering van die kind se vordering

Is spelterapie vir die kind van enige nut en hoe weet ons wanneer om dit te beëindig?

Dit is belangrik dat spelterapie nie maar net ronddwaal nie, maar dat dit geëvalueer

word en paslik eindig. As die effek van die kind se vroeëre verliese herstel is en die

kind se vordering in die spelterapie sekuur beoordeel is, moet die eindpunt nie te

traumaties wees nie. Volgens Jewett (1984: 139) is dit 'n normale proses. Daar is vier

hoofevalueringsriglyne :

• Die spelterapeut se begrip van die kind se vordering deur die terapeutiese stadia en

die aard van die kind se verhouding met die spelterapeut.

• Die spelterapeut se ontleding van die proses en inhoud van die speelsessies, en

veral die besluit oor die hooftemas van die spel.

• Die energie wat die kind in die speelsessies geplaas het en, as hy oud genoeg is, sy

voorspelling van hoe die lewe sal vooruitgaan.

• Die persoon wat die kind verwys het, asook die mense soos die versorgers en

onderwysers se siening rakende die kind se vordering.
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Om die evalueringsproses aan te help, sal die spelterapeut dit nuttig vind om aan die

begin van die spelterapie In lys van beweerde moeilikhede wat die kind se verwysing

voorafgegaan het, op te stel. Daarin moet ook aangetoon word wie wat gesê het. Die

spelterapeut behoort periodiek elkeen se insig van wat gebeur het en of daar enige

verandering te bespeur is, te kontroleer. Hoe jonger die kind en hoe minder

ingewikkeld sy agtergrond is, hoe vinniger reageer hy op spelterapie. Erg verwonde

kinders mag langer neem. 'n Erg misbruikte kind mag met stampe en stote vorder.

Party van die periodes van neerslagtigheid kan teruggaande en verwarde verskynings

maak. As daar binne agt weke nog geen vordering is nie, behoort die geval krities

ondersoek te word om vas te stelof spelterapie geskik is.

3.8.4 Probleme wat kinders ervaar

Kinders wat vir spelterapie verwys is, toon gedrags- en/of emosionele probleme. Die

lys is sonder einde, maar die algemene faktor is dat die kind se ongemak oor wat

gebeur het, in sy gedrag geopenbaar word. So 'n kind mag moeilik wees om te beheer,

teruggetrokke wees, onderpresteer in die skool, of daar mag geen ontwikkeling wees

nie ten spyte van 'n afwesigheid aan mediese of fisiese probleme. Hy mag moeilik in In

nuwe pleeginrigting aanpas, swaarkry as gevolg van mishandeling en/of verlies, of hy

mag Intraumatiese ondervinding gehad het.

Volgens Connell (1985: 46) openbaar kinders gewoonlik een of meer van die volgende

probleme, wat dan met die hulp van spelterapie behandel kan word: Onvolwasse

gedrag; verbindingsmoeilikhede; mislukking om te gedy; fisiese of seksuele

mishandeling; lyding as gevolg van psigosomatiese probleme; eetversteurings; leuens;

onvanpaste emosionele reaksies; klaarblyklike stomheid of doofstomheid; oordrewe

teruggetrokkenheid; humeurige buie en hewige uitbarstings; uiterste

stemrningswisseling; gebrek aan liefde; probleme met verhoudings; wanordelikheid,

morsigheid of onnatuurlik puntenerigheid; homself kwaad aandoen; beseer diere of

kleiner kinders; onderfunksionering sonder sigbare rede; leerversteurings en probleme

met skoolbywoning. Die kinders mag betekenisvolle trauma beleef het, bv. seksuele,
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fisiese, emosionele of georganiseerde mishandeling; ernstige siekte, 'n ongeluk, of die

dood van 'n betekenisvolle persoon; buitensporige verliese; emosionele pyn;

ontoereikende ouers; uiteengeskeurde en/of verarmde leefwyse; blootstelling aan

dwelms of alkohol. Kinders met enige van hierdie genoemde probleme sal nie

noodwendig by spelterapeutiese behandeling baat vind nie. Dit sal eers bepaal moet

word of die kind vir spelterapeutiese behandeling geskik is.

3.8.5 Die bepaling of die kind vir spelterapie geskik is

Dit is belangrik om te bepaal of die kind vir spelterapie geskik is. Die eerste paar

speelsessies sal die spelterapeut in staat stelom gegewens wat reeds verkry is, te

bevestig. In hierdie verband beteken evaluering die opweeg van die genoemde

probleme met hoe die kind die sessies gebruik om die innerlike konflikte en uiterlike

probleme te ondersoek en daaraan uitdrukking te gee. 'n Duidelike prentjie van die

kind se innerlike en uiterlike wêreld sal verskyn. Die spelterapeut kan tot sy eie

gevolgtrekking kom oor wat die kind se probleme is. Sy gevolgtrekking kan

ooreenstem ofverskil met dié van die versorger. Vir kindgesentreerde spelterapie is 'n

verslag van die kind se sosiale geskiedenis en huidige probleme nodig. Inligting oor

die kind sal, soos die spelterapie vorder, bygevoeg en gewysig word (Barlow, Strother

& Landreth, 1985: 355).

Die spelterapeut moet aan die begin en tydens die verloop van die ondersoek versigtig

wees met sy beoordeling van die kind totdat hy meer van die kind weet. Jackson en

Todd (1964: 315) bied die volgende nuttige wenke aan: Spel moet bestudeer word

van die gesigspunt van die keuse van die materiaal en van die aard en tipe van die spel.

Is dit lewendig met vryheid of ernstig en remmend? Is dit op 'n geskikte vlak vir die

kind se ouderdom, of is dit onvolwasse en baba-agtig: Word dit oorheers deur

volwassenes se standaarde? 'n Mens kan volgens dié tipe van speloordeel of 'n kind

betreklik normaal of gestrem is.
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'n Teruggetrokke, oorbeangste kind mag in die speelkamer sit of staan sonder om in

staat te wees om in een of ander aktiwiteit betrokke te raak. 'n Aggressiewe kind wat

homself te buite gaan en sonder selfrespek is, mag weer deur verwoesting en

vernietiging wraak uitoefen. Niemand in die kind se omgewing herken die tekens van

nood nie en soms word die kind as stout en weerbarstig beskou (Wnnicottt, 1984: 20).

Die onvolwasse kind mag op 'n betreklike baba-agtige wyse speel. Dan is daar die kind

wat die behoefte het om gesag te handhaaf en vir wie alles net reg moet wees. 'n

Ander is bang vir materiaal wat hom kan vuilsmeer soos verf, klei, sand en water. Ook

is daar kinders wat alles kan rondstrooi en binne die eerste tien minute alles wat hulle

sien, hanteer. Geleidelik normaliseer hierdie kinders en sal hul vernietigende gedrag of

huloorweldigende emosies verdwyn (West, 1992: 14).

3.8.6 Kenmerke van kinders as kliënte vir spelterapie

Brammer en Shostrom (1968: 374-376), Porter (1983: 115-120) en Smith (1985: 2-

3) meld die volgende kenmerke van die kind as kliënt wat hom van die volwasse kliënt

onderskei: Gewoonlik is dit die kind se ouers of ander volwassenes wat hom vir

maatskaplike dienslewering verwys, want die kind self doen dit selde. Kinders is in die

proses van rypwording en gevolglik onryp in hulle funksionering, maar tog besit hulle

die potensiaal en vermoë om tot volwassenes te ontwikkel. 'n Kind as deel van 'n

gesin is nou saamgeweef en word as 'n lid van die gesin benader. Daarom word die

gesin as 'n belangrike deel van die maatskaplike dienslewering beskou. Kinders beskik

nie oor die vermoë om verbaal te kommunikeer nie. Hulle het dus baie min

ondervinding in die verbale kommunikasie van hul innerlike wêreld. Nie-verbale

kommunikasie soos in spel is die belangrikste wyse waarop hulle hul innerlike wêreld

deel. Dit is dus op hierdie vlak van kommunikasie waarvan hulle die meeste

ondervinding het en wat dan die grootste impak op hulle het. Die kind se wêreld word

gekenmerk deur vaagheid, ongedifferensieerdheid en konkreetheid. Hulle moet dus

vanuit hulle verwysingsverslag benader word.
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Die spelterapeut word gesien as In hooffiguur en word geassosieer met straf. Die

gevolg is dat die kind nie tot openheid en hulpvaardigheid geneig is nie. Die

spelterapeut moet groter verantwoordelikheid vir die kind se welsyn neem vanweë die

kind se ontwikkelingsvlak. Die maatskaplike diens moet in In groter mate op die hede

gerig word. Insig en verwerking vind plaas wanneer die kind tot die volgende vlak van

ontwikkeling groei en daar stabiliseer. Kinders is nie in staat om self te besluit

wanneer hulpverlening gestaak moet word al dan nie. Daar word na die kind verwys

as na In ondergeskikte en afhanklike. Die kind ervaar die maatskaplike kindverhouding

as In doel, want die waarde van spel in spelterapie is onberekenbaar.

3.8.7 Die waarde van spel in die terapeutiese proses

Vir Porter (1983: 204-210) is die waarde van spel in spelterapie die volgende: Spel is

In onontbeerlike vereiste om vir die kind sy gesonde groei en ontwikkeling te waarborg

en dit dien as In natuurlike wyse om sy gevoelens uit te druk. Die wedersydse

kommunikasie tussen die spelterapeut en die kind word deur spel bevorder; met ander

woorde, die spelterapeut-kindverhouding word gebou deur middel van spel. Deur

spelterapie word geleentheid vir ontlading en projeksie geskep. Dit dien as In medium

waardeur kinders hulle gevoelens en gedagtes kan openbaar. Dit lei tot In effektiewe

diagnose en kan die spelterapeut in staat stelom geskikte diens te lewer.

Volgens Schoeman (1991: 93) is die voordele van gedramatiseerde spel soos volg:

Kinders herleef wat met hulle gebeur het en raak so van intense gevoelens ontslae.

Deur die rol wat aangeleer word, het die kind beheer oor die wêreld en dit kan hom

direk positief beïnvloed. Die kind en die spelterapeut vind mekaar deur kommunikasie

(n bandopnemer kan gebruik word en baie inligting kan behou word). Deur die spel

kan gedragsverandering en insigontwikkeling plaasvind.

Spel is van groot waarde in maatskaplike dienslewering, omdat spel se waarde vir

spelterapie uiters belangrik is. Die kind is altyd tuis in 'n spelsituasie en die
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spelterapeut of volwassene kan dadelik op 'n meer natuurlike wyse die kind en sy

wêreld verstaan deur hom of haar gedurende sy spel te begin waarneem en die

behandeling deur kommunikasie met die spelende kind in 'n ontspanne situasie voort te

sit.

Lowenfeld (1935: 321) neem waar dat alle spel beide 'n uiterlike aspek en 'n innerlike

aspek het. Op min of meer dieselfde trant wys Homburger (1937: 170) daarop dat

kinders meer konsekwent en minder selfbewus uiting gee aan hulle kardinale probleme

deur spel as wat hulle in staat is of gewillig is om in woorde te stel. Deur op blokspel

te konsentreer, brei hy verder uit deur te sê dat, as die kind fantasie rondom werklike

voorwerpe weef, hy 'n klein speelgoedwêreld mag bou wat oorheers word deur die

wette van sy eie liggaams- en verstandelike groei. Dan laat hy die blokke groei deur

een op die ander te stapel en met ooglopende genot en opgewondenheid die stapel

herhaaldelik om te stamp om so die trauma van sy eie neerlae te simboliseer. Later

dien die blokke as boustene vir 'n miniatuur wêreld waarin: " ...an ever increasing

number of bodily, mental and social experiences are externalized and dramatized".

Ander waardes van spel vir spelterapie word as volg opgesom deur Nickerson (1973:

1-6): Spel is vir die kind In natuurlike medium vir selfuitdrukking, eksperimentering en

om te leer; omdat die kind tuis voel in die spelopset, kan hy betreklik gou met

speelgoed besig raak en sy besorgdheid daarmee uitspeel; speel is 'n medium wat In

kind se kommunikasie en uitdrukking vergemaklik; spel as medium dien ook as

suiwering van gevoelens en frustrasies. Kalff (1980: 61) stem saam deur te sê hy is oor

en oor diep getref deur die ontdekking van hoe " ...close the child's play is to spiritual

and healing forces". Speelondervindings kan vernuwe en heilsaam en opbouend in 'n

kind se lewe wees. Verder kan die volwassene die kind beter bereik deur sy spel as

deur 'n geheel en al verbale bespreking: " ...playing it out is equivalent to the adult's

talking it out" (Carek, 1972: 80).
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Kubie (1949: 38, 37) sê 'n mens moet leer hoe om 'n kind vry te maak deur spel terwyl

hy nog 'n kind is, vry van sy konflikte, sy angste en sy woede. Om dit reg te kry, moet

elke spelgebeurtenis gebruik word om hom die geleentheid te gee om uitdrukking te

gee aan sy verwarde fantasie, vrese, verkeerde interpretasie en verkeerde begrippe,

asook al sy pynlike, bose neigings, konflikte en oordrewe skuldgevoelens. Die kind

moet veilig voel om sonder enige gevaar uiting te gee aan sy gevoelens deur middel

van fantasiespel.

Die kind gebruik spel om ware konflikte en moeilikhede te verbloem of hy mag spel

gebruik om spanning en angs te verlig. Van die grootste belang is die feit dat die jong

pasiënt aggressie ontlaai en maniere soek om oor traumatiese angs deur middel van

spel te kom. Dit werk as 'n regulerende meganisme. Die diens van spel as toelaatbare

en aanvaarbare uitlaatklep vir primêre impulse is van beduidende waarde en daar moet

rekening daarmee gehou word (Slavson, 1979: 320).

Volgens Erikson (1940: 561) gebruik die kind spel om op te maak vir sy neerlae,

opofferinge en frustrasies, veral dié wat veroorsaak word deur tegniese en kulturele

gebrek aan taalgebruik. In sy spelopenbaar elke kind aanpassingsneigings wat soms

gesien mag word as aanpassingsprobleme (Macfarlane, 1939: 146).

3.8.8 Eienskappe van spel wat in spelterapie gebruik word

Die volgende eienskappe van spel kan in spelterapie gebruik word: In spel verwerk die

kind die materiaal wat hy ervaar het. Ook verwerk hy in sy spel sy fantasieë oor ware

doelwitte. Deur spel word die kind se begeerte na plesier bevredig, sodat baie van sy

spel 'n openbaring van die plesierbeginsel is. Tot 'n sekere mate speel die kind omdat

hy plesier uit die aktiwiteit self ervaar. Deur die gedwonge herhaling te volg wat hom

beïnvloed en dryf tot die herhaling van 'n ondervinding, verdeel die kind oordrewe

ondervindinge in kleiner dele sodat hy dit makliker kan verwerk. So word spel 'n

metode van herhaling in kleiner porsies wat makliker verwerk kan word as die geheel.

In spel waag die kind om op 'n toelaatbare wyse 'n rol wat deur sy opvoeding
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gewoonlik belet word, oor te neem. Later, wanneer sy superego gevorm is, word die

rol deur sy eie superego verbied: "Play is leave of absence from reality as well as from

the superego" (Nickerson, 1973).

Spel dien as twee algemene funksies vir die kind in psigoterapie: dit is selfekspressie

deur fisiese beweging en fisiese bewegings is 'n wyse van kommunikasie. Die

selfekspressie - sowel as die kommunikasieaspekte is ewe belangrik vir die doel van

spelterapie. In hierdie verband kan spel, soos enige ander gedrag, gesien word in die

sin dat dit beide 'n persoonlike en 'n interpersoonlike bestanddeel het. Om te speel, is

hoe kinders dinge uittoets en van hulle wêreld leer. Daarom is spel noodsaaklike

gesonde ontwikkeling. Spel is vir kinders ernstige en doelgerigte besigheid, waardeur

hulle verstandelik, fisies en sosiaal ontwikkel. Spel is die kind se selfterapie waardeur

verwarring, angste en konflikte soms verwerk word. Deur die veiligheid van spel kan

kinders hulle eie nuwe "ways of being" uitprobeer. Spel is baie meer as net die

ligsinnige, lighartige, genotvolle aktiwiteit wat volwassenes gewoonlik daarvan maak.

Spel dien ook as 'n simboliese taal. Kinders ervaar baie wat hulle nie in taal kan

verduidelik nie. Daarom gebruik hulle spel om dit wat hulle ondervind, te formuleer en

te verwerk (Oaklander, 1978: 160).

3.8.9 Onsuksesvolle spelterapie

Nie alle verwysings is suksesvol me, met ander woorde me alle kinders wat vir

terapeutiese behandeling aansoek doen, word aanvaar nie. Sommige kinders is nie vir

spelterapie geskik nie. Somtyds word spelterapie deur 'n voog (of onderwyser, of

sosiale werker) ondergrawe omdat hulle nie werklik glo dat die kind spelterapie

benodig nie, of hulle wil geen verandering hê nie. So word die kind die bywoning van

die speelsessies ontsê en in ernstige gevalle mag die kind bevooroordeeld teenoor die

spelterapeut wees. Soms is die versorgers jaloers - hulle wil die aandag vir hulself hê

en as hulle dit nie kry nie, beroof hulle die kind van die geleentheid. 'n Paar versorgers

mag nie in staat wees om die fase van baie slegte gedrag wat sommige kinders

ondervind as deel van die terapeutiese proses te aanvaar nie (West, 1992: 15).



Die spelterapeut het nodig om kontak te soek - sy moet probeer om die simboliese taal

(spel) van die kind te verstaan (Kalff 1980: 165). Sy moet kontak maak met die

element van lyding van elke kind, want: "".locked up in the suffering is each child's

potential for living and for feeling love as well as for feeling fear, anxiety or hostility"

(Winnicott, 1984: 20).
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3.8.10 Die rol van die terapeut

'n Spelterapeut wat die kindgesentreerde benadering wil gebruik, moet die regte

gesindheid teenoor kinders openbaar, want menings beïnvloed gedrag. Is jy van

mening dat kinders in die eerste plek goed is en respek verdien? Of moet hulle gesien

word as sleg, die eiendom van hulle ouers en die staat, wat verbetering en beheer nodig

het om aan te pas by sosiale en opvoedkundige verwagtinge? (Crompton, 1980: 8-13).

'n Kernvereiste van die voornemende spelterapeut is die vermoë om 'n beduidende

verhouding met 'n kind te smee en om na die terapiebyeenkomste saamgeweefde

persoonlike en professionele talente en vermoëns, asook 'n natuurlike integrasie van

kennis, begrip en ervaring te bring (Moustakas, 1959: 350). Hierdie vereistes kan

kortliks as volg saamgevat word: "As I see it, the best work can be done when the

professional nature of the role is fully accepted - because it has built into it a discipline

based on knowledge and objectivity" (Winnicott, 1984: 23).

Op 'n punt is dit verstandig om die persepsie wat die kind van die spelterapeut het, uit

te vind, naamlik sy naam en wat die kind dink die doel daarvan is om na die speelkamer

te kom (Moore, 1976: 14; Winnicott, 1984: 21). Teen die einde is dit dikwels nodig

om te besin oor wanneer die volgende kontak sal wees. Daar is twee dinge wat 'n

mens moet saamneem as jy die innerlike wêreld van die kind wil betree, naamlik liefde

en begrip, wat insluit beide intuïtiewe persepsie en diepgaande tegniese kennis van die

magte wat die mens se bewuste en onderbewuste lewe reël (Wickes, 1977: viii).
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Voordat die spelterapeut met die spelterapie kan begin, moet sy die ter saaklike kennis

besit en moet sy weet of uitvind wat die kind se probleme is. Sy moet van voorneme

wees om spelterapie met 'n spesifieke doel toe te pas. Om spelterapie toe te pas, moet

die spelterapeut ook oor 'n deeglike kennis van die kind se agtergrond beskik. Elke

kind is 'n nuwe ervaring (Reisman, 1973: 121).

Met die aankoms van Piet, wat vir spelterapie verwys is, het die terapeut hom ontvang

vir wat hy was, in watter stemming hy ook al was. Sy het nie probeer om hom óf te lei

óf te verwar nie. Sy het sy spoed, asook sy spontane gevoelens, in ag geneem en sy

het alleenlik op die kind se versoek in die prentjie gekom, want die kind beheer

grootliks die sessie. Die grootste veiligheidswaarborg om vir die kind te gee, is die

gevoel dat hy verstaan en aanvaar word: " ... right down to the painful sad bit in the

middle" (Winnicott, 1984: 20). Piet kon kies wat hy wou doen, maar hy moes by die

reëls van die speelkamer bly en het vryheid van spraak gehad (Axline, 1969: 16). Hy is

nie gekritiseer nie en geen vrae is gevra nie, maar daar is net na hom geluister.

Wanneer na kinders geluister word, gebeur die volgende: " ...they become wonderfully

alive" (Moustakas, 1953: 206). Binne elke kind is daar 'n storie wat vertel moet word

- 'n storie waarvoor daar nie tyd was om na te luister nie (Winnicott, 1984: 21).

Die spelterapeut moet nie soseer gesien word as 'n deskundige om te evalueer en die

ondersoeker van die kind se probleme nie, maar eerder as 'n mede-ondersoeker wat

probeer om deur die kind gelei te word. Die kindgesentreerde benadering bied vir die

kind die geleenthede om op sy eie manier te kommunikeer en hy kry terugvoering

wanneer die spelterapeut die gevoelsinhoud van wat besig is om te gebeur, aantoon.

Ten slotte toon Van der Stoep (1973: 29) aan hoe innig die kind se normale

ontwikkeling en die didaktiese gang in mekaar verweef is. Die verhoudinge wat gestig

word in die voortgang van die didaktiese gebeure is nie sonder meer te reduseer na 'n

verhouding tussen die kind en die dinge of die inhoude nie. In velerlei opsig is die

verhoudings waartoe die kind oorgaan, 'n aangeleentheid van verhouding tussen
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mense - meerderes en minderes - waarsonder In didaktiese gang eenvoudig onmoontlik

word. Die terapeutiese waarde van spel hou verband met die waarde van spel as 'n

didaktiese metode. In albei gevalle is die kind en sy spel die middelpunt om Inbepaalde

doel, naamlik om Inbeter persoonlikheid daar te stel.

3.9 DIE WAARDE VAN SPEL IN DIE DIDAKTIESE SITUASIE

3.9.1 Inleiding

Vir die kind dien spel as die grondslag om kennis te bekom. Omdat spel vir die kind

natuurlik en spontaan kom, word kennis deur spel as 'n metode op In natuurlike en

spontane wyse deur die kind bekom. Die kennis is op sy beurt nodig vir die opvoeding

van die kind. Mahatma Gandhi vat dit treffend so saam: "The rudiments of knowledge

imbibed through play are an essential part of education".

Natuurlik kom die volgende vraag na vore: Watter plek neem spel in die opvoeding in?

Hier moet veralop die volgende gelet word: Spel kan nie afgesonder word nie, want

dit is meer as In blote metode. Die didaktikus vra die vraag: Is die lerende kind die

spelende kind?

Verskeie opvoedkundiges beklemtoon die waarde wat spel vir die opvoeding inhou.

Vir Cawood et al. (1981: 44) is die didaktiese waarde van spel veral in sy

motiverings-, sosialiserings- en bemeesteringskrag geleë. Deur 'n wyse en deurdagte

keuse van speletjies te speel, kan die kind, sonder om die spontane genot van spel te

belemmer, speletjies benut om sy opvoedkundige idees in hul vroegste en hulle mees

elementêre vorm in die praktyk te beoefen. In goeie onderrig word dit verkies dat

kinders spel moet gebruik om situasies te skep waarin hulle ondervinding kan opdoen

om hulle in staat te stelom die werklikheid van die lewe effektief te kan hanteer

(Sutton-Smith, 1976: 117-138).

Spel is dus 'n belangrike deel van onderrig, want die spelinstinkte vra daarna. Maar

onderrig verhef spelook om 'n ander rede, naamlik - soos alle ander menslike
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beroepe - is dit 'n sosiale sowel as 'n fisiese erfenis, gedeeltelik oorgedra deur tradisie.

Verder beweer Froebel dat spel as metode in die onderrig saam lei tot :indrukke en

elementêre begrippe wat gevorm word in die brein en wat later meetkundige vrugte sal

dra.

3.9.2 Spel as 'n besondere metode

In die onderwys word spel reeds as 'n metode erken. Deur sy spel bou die kind vir

hom 'n tydelike wêreld wat hy kan beheer. Daarom sal hy van 'n stok 'n perd kan

maak. Hy voel daarmee gelukkig en dus skakel hy met die werklikheid, wat vir hom te

groot en oorweldigend is. Die kind hou by reëls en sal nie skroom om sy eie te maak

as daar nie reëls vir sy speletjie is nie. Hieruit kan afgelei word dat die kind gesag in sy

spel erken en dit gehoorsaam. Daarby is die spelende kind wel die lerende kind wat die

didaktikus betref. Uit hierdie oogpunt is spel 'n didaktiese metode.

Volgens Cawood et al. (1981: 262) is spel in die onderrig-leersituasie 'n

selfdoenmetode met " ...die hoofdoelstelling om by die leerder groter selfstandigheid te

ontwikkel, sodat hy ook self aan sy lewenslange ontsluitingsproses sal meedoen, wat

onder andere uitvloei in die volgende doelwitte naamlik om te leer en te individualiseer

deur selfbesluite te neem en om selfevaluerend te wees" (Cawood et al., 1981: 30).

Verder wys Avenant (1980: 106-197) op die waarde van selfwerksaamheid, naamlik

dat eie inisiatief, verantwoordelikheidsin en selfstandige denke makliker geprikkel en

gekweek word. Die speel- en konstruksiedrang word spontaan in die regte rigting

gestuur. So ontwikkel kreatiwiteit. Gevolglik beleef die leerder die leerstof meer

konkreet, 'n faktor wat die konsepvorming weer bevorder. Ook ontvang die leerder

beter oefening in die tegnieke van probleemoplossing, asook noukeurige waarneming

en notering waardeur grondiger wetenskaplike gesindhede aangekweek word.
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Spel en intellektuele vorming gaan hand aan hand. Passiwiteit by onderwys word deur

spel vernietig, want die kind wat speel, is altyd ook die kind wat aktief is. Die

leergebeure word beslis deur hierdie soort van aktiwiteit bevorder. Die aktiewe,

spelende kind skep en herskep ook en daarom het spel belangrike kreatiewe waarde.

Spel as uitdrukkingsmiddel vir die kind help die onderwyser om meer van die kind te

wete te kom. Dus het spel 'n besondere terapeutiese waarde. Spel is nuttig om van

doodgewone of selfs van sieldodende onderwys weer iets heel besonder en produktief

te maak.

Vervolgens word daar ten gunste van spel as metode onder meer die volgende

aangevoer: Omdat spel spontaan by die kind kom, is dit 'n maklike wyse van doen.

Nou is daar geen moontlikheid van verveeldheid of dwang by die onderwys nie. Deur

spel word 'n sosiale atmosfeer geskep wat die onderwys vergemaklik. Gewoonlik is

die kind wat speel, ook die een wat met ander wil speel.

Die leerkrag word op sy beurt in staat gestelom wankonsepte en begripsagterstande

makliker raak te sien. Die leerkrag se teenwoordigheid is tot 'n mate oorbodig.

Gevolglik kan die leerder se bestaande konsepte optimaal benut en uitgebou word. Dit

vergemaklik ook die identifisering van wankonsepte by die leerder.

Volgens die beginsel van leerderselfwerksaamheid is dit die rol van die leerkrag om

doelbewus maatreëls te tref en sy onderrig só aan te bied dat die leerder aangemoedig

word om self te ondersoek, te eksperimenteer en sy eie konsepte te vorm en uit te bou

(Avenant, 1980: 105).

By spel as 'n metode gaan dit dus nie om 'n spesifieke stelsel wat aan spel 'n spesifieke

plek in die leersituasie toeken nie. Spel word nie tot In bepaalde sisteem beperk nie,

maar dit is 'n metode wat die onderwyser in sy didaktiese ontwerp kan gebruik om die

leerhandeling 'n bepaalde verloop te laat neem.
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Kreatiewe spel word veral gebruik om verbale en nie-verbale uitdrukking te verhoog

en die kind se verbeeldingswêreld te stimuleer. Dramatisering van rolspel is 'n

waardevolle vorm van spel en is 'n algemene onderrigmetode. Hoewel spel plesier

verskaf, dra dit tog die kiem van opvoeding. Die begrip "opvoeding" het In wyer

betekenis as onderrig en tog is dit onafskeidbaar saamgeweef, soos duidelik blyk in

rolspel, 'n onderwysmetode gefundeer in beide die persoonlike en sosiale dimensie van

opvoeding. Dit poog om die individue te help om persoonlike betekenis te kry binne

hulle sosiale wêrelde (Cherif & Somervill, 1995: 28). Om die benadering van

rolspelonderrig mees produktief te maak, moet onderwysers die skoliere tot 'n groter

mate van betrokkenheid in die proses lei, deur hulle in te sluit in die beplanning om 'n

tipiese rolspelsituasie te skep, naamlik die probleem wat opgelos moet word; die

karakters wat vertolk moet word; die rolle wat gevolg moet word; die noodsaaklike

inligting wat versamel moet word; en die prosedure vir die spel wat aangepas moet

word. Die opvoedkundige waarde van rolspelaktiwiteite verhoog met die toename van

skolierbetrokkenheid. Daar is ook waargeneem dat - soos die moeilikheidsvlak

vermeerder - so word die tydsduur, die kraginspanning en, die belangrikste van alles,

die entoesiasme van die leerling verhoog.

Die bespreking na die rolspel afgehandel is, is baie belangrik vir die leerlinge se

verstandelike en sosiale ontwikkeling. Die onderwyser en die skolier moet ondersoek

hoekom elke persoon tot sy besluit gekom het en of die situasie volgens 'n ander wyse

benader kon word. Die leerling se betrokkenheid in die beplanning, asook die

toepassing en waardebepaling van rolspel help om sommige van die moeilikhede van

hierdie metode in onderrig teen te werk. Baie probleme van rolspel kan verhoed word

deur die samewerking van onderwysers onder mekaar. Hulle kan tegnieke met mekaar

deel. 'n Baie belangrike faktor is die vooruitbeplanning en voorbereiding.vir rolspel.

Kreatiewe aspekte is veral daarin geleë dat die leerder self die komponente van die

spelopbou deur dialoog, beweging en intrige en die gebruik van dekor, kostuums en
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allerlei gebruiksvoorwerpe. As hierdie bykomende aspekte weggelaat word, kan dit

daartoe bydra dat die leerlinge op hul verbeelding sal moet staatmaak.

Dat die spelmetode nie van misbruike vry te spreek is nie, blyk uit die volgende kritiek:

Onderwys bly normsentries, ten spyte van die moontlikheid dat spel die basis van 'n

bepaalde didaktiese ontwerp vorm. Spel kan gebruik word om belangstelling te wek in

beide die interessante sowel as die oninteressante onderwerpe, want die kind moet leer

om ook te werk aan dié dinge waarin hy nie belangstel nie. In die werklike lewe

waarin hy hom begewe, is alles nie net speel en dinge waarvan hy hou of in belangstel

nie. Spel kan in die leersituasie gebruik word om inspanning te vermy. Die kind kry

dan 'n verwronge beeld van die werklikheid. Spel kan dus vir die kind misleidend

wees. Spel is in die leersituasie nie sonder organisatoriese en dissiplinêre probleme nie.

'n Les wat vanuit die spelmetode uitgaan, kan so maklik in wanorde eindig, sodat die

onderwyser wat nie werklik daartoe in staat is om dit te hanteer nie, bedroë daarvan

kan afkom. Cawood et al. (1981: 263) bevestig dat spel in die onderwys normaalweg

deur die leerkrag met 'n bepaalde doel voor oë geïnisieer word en nie spontaan deur die

leerlinge nie. Ondervinding het getoon dat wanneer die kind geleenthede kry vir fisiese

aktiwiteite wat sy natuurlike impulse omsit in spel, is skoolgaan 'n plesier en is dit

makliker om te leer. Somtyds word van spel en speletjies gebruik gemaak met die

klem op die verligting van verveling en die spanning van die gewone skoolwerk.

3.9.3 Die rol van spel in die leerproses

3.9.3.1 Leergereedheid

Voordat die rol van spel om leergereedheid te bewerkstellig behandel word, word

gekyk na wat leer nou eintlik behels. Huisman (in Coetzee, 1962: 174) sê: "...leer is

meer as net iets weet, dit het as doelom ons te bring tot die uiting van ons gedagte op

'n mooi, skoon manier soos deur byvoorbeeld spel". "Leer" kan vanuit verskillende

gesigspunte bepaal word. Dit kan bestaan in die vorming van die juiste assosiasies

tussen die prikkels wat op ons sintuie inwerk en ons reaksies daarop. Dit kan bepaal
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word as die vorming van juiste verbindings in ons senu-, spier- en klierstelsels tussen 'n

gegewe prikkel en die gepaste antwoord daarop.

Dit word ook gesien as 'n geesteswerksaamheid van die vorming van vrye, duidelike,

helder en bepaalde voorsteIlinge, dus as 'n denkwerking. Party leeraktiwiteite is suiwer

geestelik, ander weer assosiatief en nog ander byna suiwer fisiologies. Daar kan

byvoorbeeld geleer word deur die metode van probeer en aanhou, deur nabootsing en

navolging (soos in speletjies) en deur nadenking (Coetzee, 1943a: 196-197).

Leergereedheid of leerrypheid is 'n uiterse komplekse proses waaraan die kind as

persoon baie min kan doen. Baie faktore werk saam om hierdie toestand te bereik.

Eerstens is 'n belangrike punt in die ontwikkeling van 'n kind sy geweldige vermoë en

drang om te leer (Bergstrom, 1984: 21). Verder verduidelik Van der Stoep en Van der

Stoep (1975: 186) dat dit 'n toestand is waartoe die kind na verloop van tyd kom op

grond van sy bepaalde aanleg, sy spesifieke omgewing en geleenthede wat tot sy

beskikking gestel word. Leergereedheid is ook onderhewig aan 'n sterk biologiese

invloed en kan gesien word as 'n totale samehang van al die aspekte van menswees.

Dit is duidelik dat die motoriese, affektiewe, wils- en intellektuele aspekte van die

persoon in die leersituasie geraak sal word. Ouers of ander volwassenes kan nie

hierdie nodige rypheid van buite af aanplak nie. Hulle kan alleen verantwoordelikheid

aanvaar om die nodige stimulerende omgewing en genoegsame speelgeleenthede te

voorsien vir die totale ontwikkeling van die kind sodat hy die regte mate van

leerrypheid bekom vir die formele leersituasies van die skool.

Kinders moet verseker ryp genoeg wees om die besondere taak wat hulle aandurf of

wat aan hulle meegedeel word, uit te voer. Rypheid bepaal die oomblik wanneer dit

moontlik word. Om 'n poging aan te wend om 'n kind iets te leer voordat hy gereed is,

veroorsaak oneindige hartseer en teleurstelling, terwyl as eenvoudig gewag en gespeel

word totdat hy ryp genoeg is, dieselfde bekwaamheid in 'n korter tyd verkry kan word

(Cass, 1971: 65). Verder beweer sy dat leergereedheid nou ingeweef is met fisiese

gereedheid, wat op sy beurt baie nou saamhang met die ontwikkeling van taal.



In spel salonderwysers die geleentheid hê om die woordeskat uit te brei, vonge

speelprosesse te bespreek en 'n algemene uitbreiding van kinders se denke deur

bespreking en gesprekvoering sal plaasvind. Geleenthede om kinders se reaksies,

begrippe en wanbegrippe te ondersoek, sal in 'n meer ontspanne atmosfeer van die

tweede en die daaropvolgende speelbeurt plaasvind wanneer dialoog skynbaar meer

betekenisvol sal geskied. Kinders oorspeel soms 'n "reël", byvoorbeeld "I goed to

school", ot "I saw two mouses". Dit is 'n lewenskragtige deel van taalaanlering en die

korreksie deur volwassenes word gewoonlik gesien as 'n stap in die regte rigting
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3.9.3.2 Taalontwikkeling

Spel speel 'n baie belangrike rol in die kind se kommunikasie. In die eerste plek

(voordat hy sy taal magtig is) dien spel as sy kommunikasiemiddelom met ander

mense te verkeer. Geleidelik ontwikkel hy sy taalvermoë deur spel sodat hy oor 'n

medium beskik om sy begeertes en wense aan ander te kan oordra. Daarom kan Van

der Stoep en Van der Stoep (1975: 186) sonder twyfel sê: "Die kind leer deur sy spel.

Om te leer beteken om te dink, en om te dink beteken beslis om taal te implementeer as

gietvorm vir die denke".

Kinders se leerprestasies dwing respek af, aangesien hulle uit 'n staat van algehele

hulpeloosheid beweeg na 'n stadium waar hulle as volg beskryf kan word:

" ...articulate, reasoning human beings, constructing many complex hypotheses about

the way the world works". Nêrens gebeur dit meer as in prosesse en wyses van spel

nie (Hall, 1987: 73).

Die sterk verwantskap tussen spel en taal is in 'n studie deur Levy (1984: 60)

aangetoon. Sy het 'n onbetwisbare assosiasie gevind en kom tot die gevolgtrekking dat

spel 'n effektiewe metode vir taalontwikkeling is, asook vir vernuwing in taalgebruik,

veral met betrekking tot die suiwerheid van nuwe woorde en begrippe en die

aanmoediging van verbale denke.
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eerder as die herstelling van 'n fout. Wells and Nicholls (1985: 18) sluit af met die

volgende stelling: "The value of errors, to learners as elicitors of helpful feedback and,

to teacher, as a source of insight into the meanings that their pupils are making". Deur

deel te wees van In speelsituasie waarin kinders speel met en deur middel van taal, kan

volwassenes insae kry in die kind se taalontwikkeling.

3.9.3.3 Die ontwikkeling van verhaalkuns

3.9.3.3.1 Inleiding

Skryf is In gelykwaardige lewenskragtige gebied van letterkundige ontwikkeling en 'n

metode om die taal aan te leer. Skryf is dus 'n belangrike aanvulling by die aanleer van

taal. Daar word erken dat kinders 'n behoefte het aan aanmoediging en geleenthede

om gretige en entoesiastiese skrywers te word. Hiervan sal niks kom nie, tensy kinders

geleenthede gebied word deur middel van speelsituasies waarin hulle kan

eksperimenteer met skryf as In vorm van kommunikasie wat uit die gesproke woord

groei en 'n verstaanbare behoefte is om op papier te kommunikeer.

In Verskeidenheid van situasies en nuwighede in die klaskamer sal verskillende

geleenthede vir verskillende kinders bied. Wat van meer belang is, is dat elke kind die

geleentheid moet kry om met In nuwe medium te eksperimenteer. Dit sluit pogings

met woorde en deur aktiewe spel in. Kinders kan soms in opwindende spel gewikkel

wees sonder dat onderwysers enigsins bewus is van hierdie lewendige gesprekke wat

plaasvind (Clark in Moyles, 1989: 44).

In die verlede is gevind dat skryfvermoë met lees In agterstand van selfs maande het,

maar navorsing deur Hall (1987: 73) het bevind dat dit 'n feit is dat die vertraging

veroorsaak is deur vertraagde geleenthede tot eksperimentele skryf eerder as In

vertraagde vermoë. Doelgerigte skryf behoort vir kinders net so natuurlik te wees as

om besig te wees met doelgerigte lees of spel.
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3.9.3.3.2 Rolspel

Rolspel voorsien primêre geleenthede om kinders te laat kennis maak met skryf vir die

saak van skryf sowel as vir die werklike doel. 'n Kafee kan in die klaskamer geskep

word met al die benodigdhede vir 'n kafeespel, insluitend 'n aantekeningboek om

bestellings mee te neem. Dit inspireer werklike skryf en dit is verbasend tot watter

mate akkuraatheid te voorskyn tree (hoewel dit natuurlik nie die belangrikste faktor is

nie). Ook Smith (1977), Fein (1981) en Chazan, Laing en Harper (1987) (in Moyles,

1989: 62) het deur navorsing oor studies van spel in taalgebruik tot die volgende

gevolgtrekking gekom: "Pretend play does seem to be related to an increase in

divergent thinking skills ".verbal fluency and story-writing skills". Verder kan

verhaalkuns met spel bevorder word, byvoorbeeld deur die verskaffing van drie

verskillende grootte handdoekke of komberse wat soms gestreep, verskillend gekleurd,

met of sonder fraaiings, ens. is. Dit voorsien 'n rykdom van beide taalgeleenthede en

die skepping van 'n ideale situasie vir speel en skryf, soos byvoorbeeld: "Vandag het

Teddy vir my gefluister dat hy daarvan sal hou om met die groot handdoek met die

fraaiings en die rooi en wit gestreepte kombers te kan speel".

3.9.3.3.3 Speel met die taal

Die drang om te speel het sy oorsprong in die innerlike behoefte van die kind en dus is

daar 'n behoefte aan: "". a language to play with and through. I contend that a way to

'free' the teacher for real, meaningful oral discussion with children is through the

provision of context-rich language play" (Gessell, 1973 in Moyles, 1989: 42).

Kinders voel vry om in hulle spel woorde en idees wat hulle nog nie heeltemal

bemeester het nie, te gebruik. Allengs, hoewel soms gebrekkig, maak hulle gebruik

van nuwe woorde en begrippe en raak hulle al meer tuis wat betref die baasraak van

literêre vaardighede sowel as die uitbreiding van die repertoire van stories en die

tegnieke van skryf. Speletjies is nuttig vir skryfontwikkeling - soos in ander areas van

die menslike ontwikkeling - want kinders kies self hulle temas en benaderings. Spel
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voorsien 'n bekende en veilige toetsbasis waar onbekende idees en taalvaardighede

uitgetoets kan word Deelname aan speletjies mag die kinders se idees uitbrei, asook

die onderwyser toegang tot die pret van die spel verleen.

Om met taal te speel, help kinders om te onderskei tussen die sinvolle en die onsinnige.

So ontwikkel die kind In smaak vir die lagwekkende, byvoorbeeld in die "knock-

knock" -speletjie. Om hulle dit te ontneem, sou onbillik wees. Maak 'n reusagtige

marionet en moedig kinders aan om snaakse karakters te modelleer. Noem vreemde of

onsinnige humoristiese woorde en laat kinders die res doen. Deur af en toe 'n

klaskamertroeteldierdag te reël, kan 'n ryk bron van moontlike tonele vir beskrywing

voorsien word. Met In bietjie stimulasie sal kinders genotvolle oomblikke ervaar deur

die diere dinge te laat sê, soms met snaakse stemme. Jong kinders geniet die humor

van snaakse en ongewone woorde en selfs volwassenes hou aan met dié soort van

woordspel. Kinders geniet kleuterrympies en humoristiese gedigte en hulle herhaal dit

graag af en toe by hulleself vir eie genot en plesier. Kinders gebruik voortdurend taal

in hulle spel en praat met hulleself en met hulle speelgoed.

Daiute (1989: 656) redeneer dat kinders betekenis in skryf vind wanneer dit 'n ander

ruimte vir spel met maats word. Om kinders en hul skryf ernstig op te neem, beteken

soms om die gesprekke in die spel van kinders, wat net so ernstig soos dié van

volwassenes klink, te evalueer. Tog, om kinders ernstig op te neem, beteken ook om

hul maniere (gewoontes) ernstig op te neem. Soms is daardie maniere opgeruimd en

vol pret. Daiute neem die waarde van spel vir kinders se skryfontwikkeling ernstig op

en sy laat ons deel in baie verruklike voorbeelde van kinderspel tydens hul skrywery.

Sy is self 'n skrywer met insig en waardeer beide die frustrasies en genot wat skryf aan

jong leerlinge bied.

Hoewel volwasse skrywery 'n tipiese stil aktiwiteit is, het navorsers gevind dat kinders

hulle weg na letterkundige ontwikkeling vind deur te speel en te praat. Praat oor

drome oor die toekoms help kinders se denkvermoë. Spel word soms deur die

taalkunstenaar as onbelangrik beskou. Tog is spel net so belangrik vir die
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ontwikkeling van die skryfkuns as vir die ontwikkeling van die gebruik van die

moedertaal.

3.9.3.3.4 Luister deur middel van spel

Om goed te kan luister, is 'n baie belangrike onderdeel van die kind se

taalontwikkeling. Leerkragte kla oor die onvermoë van kinders om te kan luister en

skryf hierdie gebrek by kinders toe aan die konstante oorverdowende agtergrond-

geraas van harde musiek, die televisie, die radio, rekenaars en verkeer. As oplossing

vir hierdie probleem word spel benut om die vermoë om te luister, te bevorder.

In die taalontwikkeling vind die inoefening, net soos in spel, deur spontane herhaling

plaas deur goed na die gesproke taal te luister, deur die taal self te praat en deur die

taal te skryf

3.9.3.4 Die rol van die spelmetode om die herhalingstegniek te bemeester

Spel bied die wyse van inoefening deurdat herhaling die reël by spel is en nie die

uitsondering nie. In die 'leersituasie kan hierdie wyse van spel met groot sukses

beoefen word. Vir die kind is herhaling in die leerhandeling baie belangrik, maar dan

moet hy hierdie ervaring gereeld ondervind, geniet en benut, want met elke volgende

rondte is daar vordering, aangesien die kind deur ervaring onthou hoe die aktiwiteit

uitgevoer moet word.

Hierdie ervaring van herhaling in die spel en deur middel van spel kan met groot sukses

deur die kind toegepas word in die leersituasie. Die inoefening van kennis tot leerbesit

dra baie by om aan leergebeure die vaardighede en vormende waarde, waarop so

dikwels aanspraak gemaak word, toe te ken (Van der Stoep & Van der Stoep, 1975:

191).



Hoofstuk 3 Die Opvoedkundige Waarde van Spel 145

Belangrike vereistes wat nodig is om die inoefening by die aanleer van die taal

effektief te maak, is die kind se opmerksaamheid en sy konsentrasievermoë. Spel is 'n

uitstekende metode om hierdie vermoëns te ontwikkel.

3.9.3.5 Die rol van spel in die ontwikkeling van opmerksaamheid en

konsentrasie

By die kind word belangstelling en opmerksaamheid grotendeels bepaal deur die

primêre strewes; by die grootmens word hulle meer en meer sekondêr.

Kinderopmerksaamheid word gewek veral deur interessante en aangename dinge soos

sekere speletjies wat sterk tot die sintuie spreek: eers is dit gerig op helder kleure,

harde klanke, bewegende dinge en lekker eetgoed; later is dit meer op speelgoed,

vaardigheid en krag gerig, dan op die minder persoonlike en meer algemene totdat dit

sy hoogtepunt bereik naby die volwassenheid in abstrakte kennis, wetenskap en

wysbegeerte. Die opmerksaamheid van die kind is baie wisselend en skommelend,

maar met ouerwording leer die kind meer en meer om sy aandag te bepaal en besef hy

dat volgehoue aandag van groot betekenis is (Coetzee, 1943a: 193).

In Kind se weetgierigheid word dikwels bemerk deur sy belangstelling, sy

opmerksaamheid en sy konsentrasievermoë. 'n Gebrek aan elkeen van hierdie uiters

belangrike faktore wat die leer bevorder, is 'n kenmerk van die moderne tydsgees.

Kinders word vandag deur talle indrukke gedreig om verswelg en oorweldig te word,

maar spel in die didaktiese situasie dien as ligpunte in hierdie soms chaotiese toestande

om die kind te rig ten opsigte van elkeen van hierdie aspekte van sy leeraktiwiteit.

Opmerksaamheid, konsentrasie en belangstelling toon die begeerte by die mens om te

presteer en bied noodwendig tekens van die kind se geestesaktiwiteit, sy vermoë om by

die oplossing van 'n probleem te kom. Dit beïnvloed noodwendig die funksionering

van die geheue en gee ook 'n vaster arbeidshouding in die didaktiese situasie (Van der

Stoep & Van der Stoep, 1975: 187).
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Kinders ontdek baie gou dat volharding en konsentrasie nodig is om iets te bereik en

sonder hierdie eienskappe sal baie min deur hulle speletjies bereik word. Hulle sal ure

lank besig wees met bou, verf, teken, en met fantasie- en dramatiseringspel. H.uIle sal

'n nuwe vaardigheid eindeloos herhaal, "Hopscotch" en klip-klipspel is treffende

voorbeelde met oneindige genotvolle herhaling tot die spel foutloos gespeel word.

Kinders sal worstelom swaar voorwerpe te verskuif en oneindige geduld en

vasberadenheid aan die dag lê om iets te bereik (Cass, 1971: 70). Die bereiking van

dié iets dien as beloning en die worsteling wat daarmee gepaard gegaan het, is

heeltemal van minder belang.

3.9.3.6 Spel kan die kind tot selfkritiek lei

3.9.3.6.1 Inleiding

Die idee om die kind aan te moedig in die leerproses deur een of ander vorm van

beloning - sterre, punte of lekkergoed vir goeie werk of gedrag - word deur sommige

mense aanbeveel, terwyl ander dink dat eksterne beloning innerlike motivering

benadeel. Volgens Greene en Lepper (1974: 49-54) neem die kind se motivering en

belangstelling af deur deel te neem met die vooruitsig van een of ander beloning, want

as die beloning verwyder word, is al die motivering wat gelei het tot deelname tot niet.

In die volgende verhaal is dit duidelik hoedat eksterne vergoeding die innerlike

motivering ondermyn: "An old man lived alone on a street where boys played noisily

every afternoon. One day the din became too much, and he called the boys into his

house. He told them he liked to listen to them play, but his hearing was failing and he

could no longer hear their games. He asked them to come around each day and play

noisily in front of his house. If they did he would give them each a quarter. The

youngsters raced back the following day, and made a tremendous racket in front of the

house. The old man paid them, and asked them to return the next day. Again they

made noise, and again the old man paid them for it. But this time he gave each boy

only 20 cents, explaining that he was running out of money. On the following day,

they got only 15 cents each. Furthermore, the old man told them, he would have to
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reduce the fee to five cents on the 4th day. The boys became angry, and told the old

man they would not be back. It was not worth the effort, they said, to make noise for

only five cents a day" (Cassady, 1974: 52).

3.9.3.6.2 Spontane spel geskied sonder beloning

Die beloning van kinders se spontane selfgekose spel skyn belaglik en sinloos te wees.

Sonder die uiterlike beloning leer die kind om nie te streef na beloning nie, maar om te

streefna die beste, wat bevrediging verskaf. Farson (1971: 25-32) ondersteun hierdie

stelling: "It is when we want to develop initiative, creativity, and problem solving that

praise fails us most. To liberate these qualities in people, we need to rely on internal

motivation - we need to make people feel they are free of our control".

Torrance (1973: 4), voeg by dat 'n waarnemer van kinders wat speel, salopmerk dat

die kinders innerlike genot en bevrediging ervaar in hulle spel en mekaar selde sal prys:

"Boys and girls attempt the control of playmates and playthings, but praise is not their

tool nor does the scope of power include the partner's way of thinking". In

teenstelling hiermee is die volwassene wat graag lof toeswaai onbewus daarvan of het

hy al vergeet van die innerlike bevrediging van spel en hou hy vol as regter (nie 'n

waarnemer nie) wie se taak dit is om sekere gedrag mondelings te versterk. As ouers

plesier in spel vind, sal hulle nie probleme ondervind om aandag te behou nie.

Volgens die wet van gevolge sal gedrag wat bevredig, neig om herhaal te word. As

iemand spelonbevredigend vind, sal dit duidelik wys in aandag wat van korte duur is

en sal so 'n persoon in die gebruik van lofuitings 'n vreemde vergoedingsisteem vind.

Die volwassene wat prys, onttrek hom maklik van spel en verval dikwels in 'n patroon

van konstante lofuitinge. Baie kinders ondervind dat hulle ouers nie by hulle spel

betrokke wil wees nie of dat hulle nie die nodige tyd het nie. Om daarvoor te vergoed,

bied die ouers dan geskenke aan.
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Spel bied die geleentheid aan kinders om te leer dat oortreding van die reëls een of

ander vorm van straf tot gevolg sal hê. Wat die spelleier vir die kind sê, is uiters

belangrik, want dit skep die gedagte wat geassosieer word met vergoeding of

bestraffing. As die spelleier aan die kind verduidelik waarom hy gestraf is, mag hy aan

die kind 'n algemene reël voorsien wat hom kan help om sy eie gedrag in verskillende

situasies te beheer. Die kind leer om homself in ander se plek te sien en dan die goue

reël te leer: doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. By die nakoming van die

reëls van die spel behoort die prestasie as beloning te dien. Deur die reëls van

speletjies word die oortreder gestraf of beloon. Indien dit alles in die spel en volgens

die reëls geskied, word dit spontaan deur die spelers aanvaar. Die reëls van spelleer

kinders om in alle opsigte en vir die res van hullewens reëls te respekteer. Die liefde

vir reëls word deur die liedere van die speletjies in hulle harte gevestig sodat dit hulle

nooit verlaat nie en met hul ontwiikkeling help.

Volgens Piaget (1932: 295) word in die sfeer van spel alleen nie-verklarende strawwe

gevind. Die seun wat oneerlik is, word uitgesluit van die spel vir 'n sekere tyd,

afhangende van die graad van sy oortreding. Albasters wat onwettig gewen is, word

teruggeneem, terugbesorg aan die eienaar, of uitgedeelonder die eerlike spelers. Op

'n soortgelyke wyse waar dinge uitgeruil word as die sterke misbruik wil maak van die

swakkere een, word hy daar en dan tot orde gebring deur die ander wat sterker is as

hy.

3.9.3.6.3 Die rol van die spelleier in die speelsituasie

Dit word beweer dat die spelleier se verwagtinge die kind se motivering en vermoëns

om te leer, mag beïnvloed deur een of meer faktore. Die spelleier moet 'n warmer

sosiaal-emosionele stemming rondom die spelers skep; hy moet meer terugvoering oor

die spelers se vertoning en gedrag gee; en hy moet die spelers meer geleentheid gee

om deel te neem. Die positiewe verwagtinge van die spelleier mag bydra tot die kind

se motivering om te presteer soos wat hy nooit verwag het nie. Die spelleier wat die

kind se spel beheer, dien soms as 'n belangrike doelof ideaal om na te streef Dit
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is geen wonder dat kinders soms hul spelleier of liggaamsopvoedingsleerkrag naboots

nie, want hulle hou ander mense se morele gedrag dop en onbewustelik maak hulle dit

hulle eie (Rosenthal, 1973: 56-63).

Lof of straf, op die regte tyd en met gesonde oordeel toegedien, kan dien om kinders

tot selfsensuur en selfkritiek te lei. Lof is vrugbaarder as blaam of straf. Die leerkrag

se taak is om hulp te verleen en om die probleme wat by die leerhandeling mag

ontstaan, op te los (Van der Stoep & Van der Stoep, 1975: 188). As spel se

toepassing van straf by die kind inslag gevind het, sal hy dit met groot vrug deur sy

gedissiplineerde gedrag na die klaskamersituasie en sy maats oordra. So 'n gedrag is

dan ook die gevolg van sukses wat bereik is deur spel.

3.9.3.7 Die gebruik van spel om sukses en mislukking in die didaktiese situasie

te hanteer

Spel leer kinders dat, deur herhaling, 'n nuwe behendigheid met pret en plesier

aangeleer kan word. Hulle sal eerder 'n bevredigende ervaring herhaal as een wat

onsuksesvol en teleurstellend was. Almal leer liewer deur suksesse as deur

mislukkings. Die spelsituasie is allermins 'n uitsondering in hierdie reël. Mislukking in

enige situasie van 'n kompeterende aard veroorsaak noodwendig frustrasie en

teleurstelling. Die affektiewe of emosionele betrokkenheid van die kind by die

leersituasie is 'n faktor wat nie buite rekening gelaat mag word nie. 'n Kind belewe sy

sukses of mislukking in die didaktiese situasie nie as 'n blote verstandelike ervaring nie,

maar as 'n "mens" in sy totaliteit, daarom sal die belewenis van sukses of mislukking

die leervermoë kennelik in 'n meerdere of mindere mate beïnvloed.

'n Kind wat voortdurend mislukkings in die leersituasie ervaar, kan sy onvermoë so

intens beleef dat hy homself isoleer en verdere deelname aan die gebeure vermy. Hier

tree die waarde van groep- sowel as individuele spel, in die klaskamer sowel as op die

speelgrond, se waarde na vore. Die kind deel in die groep se oorwinning of hy kry

soms die geleentheid om 'n geringe rol te speel, waar hy hom goed van sy taak kan



Hoofstuk 3 Die Opvoedkundige Waarde van Spel 150

kwyt en sodoende sy kop weer kan oplig. In individuele spel kan hy die bewegings of

aktiwiteite tot vervelens toe by homself herhaal, sonder dat iemand daarvan bewus is,

totdat hy sukses behaal. So kan hy met sy herwonne selfvertroue weer die didaktiese

gebeure met nuwe moed aandurf. Mislukking kan ook 'n belangrike motiveringskrag

in spel en in die didaktiese situasie wees. Dit vereis insig en volgehoue leiding van die

leerkrag om met positiewe pedagogiese hulp aan die kind, ten spyte van sy

mislukkings, 'n gebalanseerde gevoelslewe te verseker en moontlike sukses in die

toekoms aan te dui (Cass, 1971: 66).

Oor kinderspel in die leerhandeling en in die spel self moet gedurig besin word tot hoe

'n mate spel voorsien in 'n behoefte aan 'n grondslag waarop 'n toekoms gebou kan

word, 'n vermoë om te kan kommunikeer en gesonde verhoudings met ander te kan

handhaaf ten spyte van mislukkings. Dit is belangrik om te onthou: "...just 'minding

young children' is not enough". Die aankweek van aanvaarbare sosiale gedrag by 'n

skaam en teruggetrokke kind behoort aangemoedig te word om hom te help om 'n lid

van die groep te kan wees in plaas van om 'n buitestaander te bly (Cass, 1971: 72).

Spel is die aangewese hulpmiddelom so 'n kind ten volle te laat aanpas om sodoende

volwaardig in sy groep, skool, met die onderwyser en die gemeenskap te kan optree.

Volgens Cawood et al. (1981: 44-45) is die leerkrag se aandeel om die atmosfeer vir

spel te skep en te sorg dat alle benodigdhede beskikbaar is, asook om dit in gereedheid

te bring. Hulle moet ook in staat wees om tydelike gebrek aan reaksie of belangstelling

te aanvaar en ander geskikte speletjies (Moyles, 1989: 24), byvoorbeeld vir

wedywering, te vind om kinders weer te betrek, want wedyweringspeletjies kan

belangstelling weer gaande maak.

3.9.3.8 Die rol van spel om wedywering in die didaktiese situasie in 'n

positiewe rigting te kanaliseer

In spel en sport vind wedywering normaal plaas en word dit in die positiewe rigting

gekanaliseer, sodat dit tot voordeel van elke deelnemer sowel as sy span strek. Ook
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kan wedywering tussen leerlinge in die klaskamer en die skool nooit uitgeskakel word

nie, omdat elke didaktiese situasie geleentheid tot prestasie in die leer- sowel as die

lewensproses bied. Hierdie wedywering geskied op die intellektuele, die affektiewe en

die vaardigheidsvlakke. Wedywering is nie nadelig in die didaktiese situasie nie, want

onder behoorlike pedagogiese toesig en leiding kan dit 'n besondere bydrae lewer om

die kind se leervermoë op alle terreine tot die hoogste moontlike vlak te voer.

Wedywering in die didaktiese situasie moet nie net beperk wees tot onderlinge

wedywering tussen die leerlinge nie, maar die hoogste en belangrikste vorm van

wedywering is die wedywering met die "self' in sy spel, wat weer kan lei na alle ander

fasette van die lewe: "Wanneer 'n kind hiertoe gekom het, en wanneer 'n onderwyser

hom hiertoe gehelp het, is een van die belangrikste faktore waardeur die leerhandeling

bevorder kan word, ontdek en gerealiseer" (Van der Stoep & Van der Stoep, 1975:

191). Wedywering in sport en spel moet aangemoedig word en 'n belangrike plek op

skool inneem (kyk 2.2.3.2.2).

3.9.4 Wiskunde: Die gebruik van die spelmetode in die onderrig van wiskunde

3.9.4.1 Spel as metode in probleemoplossings

Volgens Swanepoel (1996: 49) kom die nuwe benadering in wiskunde kortliks daarop

neer dat die kind nie meer 'n metode geleer word nie, maar gelei word tot In oplossing.

Hy moet die probleem begryp. Gee hom dus 'n plan, nie 'n metode nie, dan is daar nie

'n plafon nie. Mens kan nie probleemoplossings vir iemand leer nie - dit moet deur die

leerling geleer word, want elke probleem het In oplossing wat uniek is aan daardie

oplosser (De Bono, 1972: Il).

Vandenberg (1986: 117) sien in kinderspel 'n potensiële waardevolle natuurlike bron

om skeppende individue te ontwikkel. Op hulle beurt sal hulle die bron van

tegnologiese vernuwing, wat so nodig is vir ons ekonomiese voortbestaan, wees.

Verder stel hy voor dat kinders se spel gebruik moet word as die fondament om aan

die toekomstige eise van die gemeenskap te voldoen. Oor hierdie eise kan ons maar
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net spekuleer, maar ons kan seker wees dit sal tot 'n groot mate aanpassing en

buigsaamheid verg: "In the schools and classes where play was undervalued the

mathematical possibilities of children's play were not developed". Na aanleiding van

die genoemde feit word 'n ernstige beroep op skole gedoen: "Too few schools make

good use of opportunities for the development and extension of mathematical

understanding which arise in children's play".

Hans (1981: 185) voel selfs sterker oor die ondervinding wat spel aan kinders verskaf:

"Play is an experimental mode of confirming or denying the connections we make with

our world and all experience within such a mode is confirmed or denied in the playing

out of the experience". Dit kan op verskillende vlakke gebeur en op elke vlak word

iets verstaan. Wat nie verstaan word nie, kan deurgewerk word en" ...worked through

in any other way" .

Baie erkenning word verleen aan skrywers soos Piaget (1926), Berlyne (1965),

Weisier en McCall (1976), asook Hutt (1982) (in Moyles, 1989: 63) omdat hulle te

kenne gee dat spelnavorsing klaarblyklik baie voordelig is vir daaropvolgende

probleemoplossings-aktiwiteite. Navorsing is gedefinieer as blootstelling van jouself

aan hoe die voorwerp lyk en wat dit kan doen: spel is wanneer jy dit laat doen wat jy

wil doen. Spel kan dan die geleentheid bied om hierdie ondersoekproses om te sit in

spel wat mik na 'n doel, iets wat 'n noodsaaklikheid vir probleemoplossing is.

Branthwait en Rogers (1985: i) waarsku dat: "Although older people are cooperative

and usually try hard to help, we have to recognize that it is through the mental efforts

of the child in playing, observing, testing and trying out, that mastery is achieved". Die

rol van die onderwyser in die klaskamersituasie met die oplossing van probleme deur

middel van die kinders se spel is die volgende: Kontroleer die gebeure in die spel;

verskaf raad oor bewegings en materiaal vir die spel; laat herhaaldelike probeerslae toe

in die spel (selfs wanneer die resultaat vir die onderwyser ooglopend is); voorsien

nuwe materiaal, inligting of onderrig waar dit nodig is in die spel; toon nou en dan

belangstelling en motivering in die kinders se spel; luister en reageer waar nodig na
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kinders se verduidelikings oor hulle spel; verwag dat kinders sal slaag (al is dit net om

uit te vind iets sal nie in die spel werk nie); verseker al die kinders se betrokkenheid

by die spel , wat die vlak van bekwaamheid ook mag wees; gee terugvoering, lof en

aanmoediging oor die spel waar dit nodig is; voorsien 'n paslike vindingryke

omgewing waarin die kinders selfbestuur in hulle spel kan ervaar; behou 'n sin vir

humor; en hou alles georden, vir die leerkrag sowel as die kinders. Die skepping van

geskikte spelsituasies vir kinders verhoog die leervermoë en stel die kinders in staat tot

meer aktiewe denke. "Play was sometimes used by the teacher as 'n basis for more

directed work and with children of all ages their current interests were capitalized upon

... to extend their learning." In skole waar dit gebeur het, het meeste van die kinders

presteer: "Better levels of performance across a wide range of their works".

Die kinders baat onteenseglik daarby as die leerstof aangebied word in die vorm van

spel en op 'n wyse waardeur dit maklik onthou kan word. Vygotsky (1932: 552) se

woorde van wysheid is die moeite werd om hier genoem te word: "The child moves

forward essentially through play activity". Verder beweer hy dat spel kan: "be termed

leading activity which determines the child's development".

Suksesvolle probleemoplossings deur jong kinders kan nie oornag geskied nie. Die

betrokke volwassenes het tyd nodig om hulle metodes aan te pas en die kinders op

hulle beurt moet gelei word deur 'n verskeidenheid van speletjies, besprekings en idees.

Probleemoplossing gaan ook oor die ontwikkeling van gesindhede, veral die soort

van gesindhede wat sê: "Ek weet nie hoekom nie, maar ek wil uitvind!" (De Bono,

1972: 11).

3.9.4.2 Verbinding van die teoretiese met die praktiese deur spel ID

probleemoplossings

Spel is 'n motiveringsmag in elke aspek van kinderontwikkeling. Begryplikerwys sal

die meer intelligente kind meer deur sy spel leer, omdat hy makliker die verhouding

tussen voorwerpe en idees sal verstaan en dit in nuwe situasies benut (Cass, 1971:
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65). Probleemoplossingsituasies vereis ook dat die kind moet konsentreer, wat

belangrik is in terme van geheue, wat op sy beurt alternatiewe strategieë opbou.

Verder beweer Cass (1971: 65): "A child remembers only those things to which he

pays keen attention. None of the things he ignores appears to leave a memory trace in

the brain".

In probleemoplossing skakel die intellektuele met die praktiese; onderrig skakel met

leer; spel skakel met "werk". As gevolg van jong kinders se vermoë om die

werklikheid te kan afwissel met fantasie, is hulle dikwels in staat om met baie

ongewone maar kreatiewe oplossings vir probleme vorendag te kom. Kinders se spel

sluit in die oplossings van probleme en die neem van besluite. Dit is baie duidelik as 'n

mens hulle dophou. Hulle los die probleme op deur speletjies. Volgens Cass (1971:

70) kan somtyds net 'n enkele vr~ag na 'n kind se kant gegooi word om vas te stel ofhy

die oplossing vir homself kan ontdek.

3.9.4.3 Die grondslag van spel

Die idee om leer te bevorder deur gebruik te maak van spel, het sy ontstaan deur die

insig wat Piaget se werk gebring het. Tog het sy stellinge tot die ontdekking gelei dat

ondervinding of konkrete ervaring vrugbaar vir die leerproses kan wees. Ongelukkig

het hy nie verduidelik hoedat die verworwe ondervinding aangewend moes word nie.

Hierteenoor stel Bruner (1966: 8) voor dat 'n teorie van ontwikkeling moet skakel met

'n teorie van kennis en 'n teorie van aanbieding, anders is dit gedoem tot mislukking.

Hy bied self 'n skets van so 'n teorie aan wat kortliks as volg uiteengesit kan word:

Daar is drie maniere waardeur iemand iets kan leer ken, naamlik deur dit te doen in

spel, deur 'n prent of 'n beeld daarvan, of deur simboliese middele soos taal. Hierdie

drievoudige stelling is van opvoedkundige belang deurdat: "The close relation between

the 'affective' and the 'cognitive' in children, means that it may be only a short step from

a 'characteristic way of viewing the world' to a favoured way of viewing it and

behaving in it, with the implication that such a way may be especially fruitful for

learning, provided of course that it is capable of encoding and expressing whatever
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knowledge the children are desired to learn. It is here that the idea of play comes in

with the possible use of children's games" (Bruner, 1966: 33).

Rogers (1979: 29-41) was 'n voorstander vir die gebruik van kinders se spel -

"Boisterous physical games of chase and jailbreak" - om leer en veral elementêre

wiskunde te bevorder. Vervolgens word wiskundige begrippe en verhoudinge deur

spel uiteengesit. Dit is belangrik om te onderskei tussen 'n spel as sulks en 'n

"verteenwoordigende" spel. Die eersgenoemde beoog niks meer as spel nie, terwyl

verteenwoordigende spel, 'n effektiewe u ... vehicle for encoding ..." en van

opvoedkundige betekenis moet wees. Om effektief te wees, moet die spel genotvol

wees, maar dit is nie die enigste maatstaf vir sukses nie. As geen opvoedkundige

betekenis by die kinders tuisgebring word nie, is die spel as "verteenwoordigend" 'n

mislukking, afgesien van hoe genotvol dit ook mag wees. Dit is duidelik dat die aard

en inhoud van die kennis wat meegedeel moet word, weerspieël moet word deur die

aard en vorm van die speletjies wat gekies word.

Die regte keuse van speletjies word beloon deur die hoë mate van motivering wat dit

teweegbring by leerlinge om indirek kennis in te samel. Spel word beskou as die

geliefkoosde vorm van wyse by die kind. Dit loon dus om die ou populêre speletjies

met rowwe fisiese bewegings (rowers - tronk - ontsnappings) en met hoogs

gemotiveerde geleenthede vir wedywering met groter en sterker opponente te kies.

Baie neem deel, maar gerieflikshalwe word een versamelnaam, naamlik "Pauline"

gebruik. Afgesien van sy motiveringswaarde stel die "tronk se ontsnappings" die kind

in staat om met volle aandag te konsentreer op die wiskundige onderrig, omdat die

vorm van die spel goed bekend is en as vanselfsprekend aanvaar word. Wat

belangriker is, is die sterk struktuur van sulke speletjies en die manier waarop hulle

goed beheer word deur onveranderde reëls. Dit maak hulle hoogs geskik vir die skryf

van sekere dele van elementêre wiskunde wat eenders gestruktureer is. Albei, die spel

sowel as wiskunde, bestaan hoofsaaklik uit stelle van tweeledige verhoudings. Dus,

volgens dié spel in "tronkontsnappings" is die een óf gevang en in die tronk, óf hy is

vry en uit die tronk; een kan of kan nie 'n prisonier bevry nie, ens. Dieselfde beginsel



Hoofstuk 3 Die Opvoedkundige Waarde van Spel 156

word in wiskunde toegepas wat betref faktore. Veronderstel faktorisering is die inhoud

wat gekies is: deur die kinders van getalle (groot kaarte of genommerde hemde) te

voorsien, kan die speletjie en wiskunde saamsmelt. Die faktore van 18 word

byvoorbeeld gejaag en in die tronk gesit en die reëls van die spel bepaal dat elkeen

bevry kan word deur ander faktore, wat nie gevang is nie, terwyl nie-faktore die jaer

verhinder. Die reeks van moontlike geldige optrede van elke speler word bepaal deur

sy nommer - sy wiskundige identiteit. Op hierdie wyse word elementêre maar

belangrike wiskundige verhoudings (begrippe) by kinders ingeprent deur

spelaktiwiteite wat hulle as baie genotvol ervaar. Deur die spel in hierdie wiskundige

les vergeet die kind van die leerpoging en is hy geheel en alontspanne, want die

bewegings en spel is vir die kind bekend en deel van sy natuur.

Hoe onafskeidbaar die beweging en spel van die kind is, word in die volgende frase

beklemtoon: "For the young of all creatures ... " kan nie hulle liggame of hulle tonge stil

hou nie. Hulle wil altyd beweeg en skree. Sommige huppel en spring tou in bruisende

lewenslustigheid en ander gee uiting aan alle soorte van uitroepe. Gedwonge leerwerk

sal nie in die brein bly nie. Dus vermy dwang en laat jou kinders se lesse die vorm van

spel aanneem (Plato, 1978: 653).

3.9.4.4 Die aanloop tot die spel deur middel waarvan wiskunde aangeleer kan

word

Wanneer spel aangewend word om sekere wiskundige begrippe tuis te bring en vas te

lê, mag formele skryfwerk nie nagelaat word nie. Beide in die bespreking en in die

gepaardgaande swartbordwerk, gee die kinders dadelik op simboliese wyse weer wat

hulle nou net gespeel het. Die sleutelrol van die spel is om betekenis te gee aan die

beginsels en hulle verwante tegniese terme deur hulle in te sluit in besondere

voorbeelde wat al meer gesien sal word as gelyksoortig, in die eerste plek en dan as

gelykvormig tot mekaar.

In die spel as voorbeeld is gesien en ervaar hoekom 2, 6, 3 en 4 gevang is toe Pauline

se nommer 12 was. Met die term "'faktor" as die uitdrukking vir die identiteit van die
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vier nommers in hierdie verband, moet die kinders dieselfde beginsel toepas wanneer

haar nommer 18 of 20, ensovoorts is met toenemende ingewikkeldheid van die hele

reeks van speletjies om die begrip "faktor" vas te lê. So word abstrakte terme omskep

in verstaanbare begrippe deur kinderspel. "Every effort was made to frame the initial

questions and discussion in terms relating directly and descriptively to the physical

expenence. Thus the games are first recoded into concrete, non-generalisable

statements descriptive of their progress and outcome ('whom did Pauline piggyback?')

- which in turn provide access to wider generalisations ('Pauline always has to piggy-

back number I' and then to 'I is a factor of any number)" (Rogers, 1979: 29-41).

Die kinders is ten volle betrek by die neerskryf van die simbole. Met die

tronkspeletjies, byvoorbeeld kom die spelonmiddellik tot 'n einde as vrylating

plaasvind en die speler wat die bevryding bewerkstellig het, moet verduidelik wat hy

gedoen het en waarom: "Ek het haar vrygelaat omdat ons albei ondeelbare faktore is".

'n Ander baie belangrike aspek van die hierdie werk is dat as 'n kind 'n beginsel

verstaan,is dit nog nie noodwendig vasgelê nie. Die oefeninge moet herhaal word. Die

probleem is hoe om genoegsame oefening te voorsien sonder om vervelig of eentonig

te word. Speletjies is besonder waardevolomdat kinders skynbaar nooit moeg daarvan

word nie. Om Pauline te wen, sal hulle hardloop totdat hul neerslaan. Die feit dat

getalle (dit is wiskundige identiteit en sy rol) kan herhaalof na willekeur gevarieer kan

word, verskafvoldoende oefening soos wat nodig is.

3.9.4.5 Die spel deur middel waarvan wiskunde aangeleer kan word

Ter verduideliking word 'n paar toepassings van die "jail-break" -spel gegee. Die doel

wat beoog word, is die verduideliking van faktorisering, wat insluit die verstaan van

die begrippe "faktor", "ondeelbare getal", ondeelbare "faktor" en ten laaste

"faktorisering" self.
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Die samekoms vind in 'n groot klaskamer of in die gimnasiumlgemeenskapsaal plaas.

In die heel eerste speletjie word die begrip van "faktor" (waarmee nie een van die jong

kinders bekend is nie) soos volg ter sprake gebring: Al die kinders kry nommers

(genommerde kaarte of hemde) wat insluit 1, 2, 3, 4 en 6. "Pauline" se nommer,

naamlik 12, word aangekondig en die kinders word vertel dat Pauline hulle gaan jaag

en vang. Wanneer jy gevang word, dan gaan jy tronk toe ('n hoek van die vertrek

word afgesonder as die tronk). Na sy almal wat sy wou vang, gevang het, sal hulle

voortgaan.

Die spel begin. Pauline vang natuurlik 2, 6, 3 en 4 (1 as 'n faktor word afsonderlik

behandel - kyk hieronder). Lede van elke paar faktore moet agtermekaar gevang

word en soos elke kind gevang word, word sy nommer op die swartbord geskrywe.

Aan die einde van die spel word Pauline se nommer (12) neergeskryf en op die

swartbord word die volgende gelees:

2,6, /3,4 12

Die kinders moet nou die swartbord bestudeer en besluit hoekom "Pauline" net dié

spesifieke nommers gevang het - as hulp word die kommas en stafie bygevoeg. Die

aanvanklike algemene reaksie is om die syfers op die swartbord bymekaar te tel.

Uiteindelik snap een dat "twee sesse twaalf maak, en so ook drie viere". Die kommas

en stafie word dan deur die kinders vervang met X en =, die term "faktor" word

bekendgestel en herhaal. Hiervandaan word van die kinders verwag om altyd die

terme te gebruik en dit is van toepassing op alle nuwe terme wat geleer word.

Die volgende spel versterk en toets begrip. Pauline se nommer word verander na

bV.18. Die kinders ruilook nommers om en aan hulle word gesê dat Pauline haar

faktore gaan vang. Die spel gaan voort, asook die opskryf van die syfers op die

swartbord soos vantevore, met die enigste verskil dat Pauline hierdie keer die faktore

in enige volgorde gaan vang, byvoorbeeld 3, 9, 2, 6. Nou word die kinders wat

gevang word gevra om in pare te staan, dit wil sê in die tronk staan elkeen langs sy



Hoofstuk 3 Die Opvoedkundige Waarde van Spel 159

maat oflangs sy medefaktor, dus 2 en 9, en 3 en 6. Pauline vang hierdie keer vir 1 en

almal word gevra om uit te werk wie 1 se maat is.

Om veiligheidsredes kan nie soveel soos 18 kinders tegelyk deelneem nie. Selfs as dit

besef word dat die antwoord die getal moet wees wat met 1 vermenigvuldig word om

18 te kry (dit kos baie tyd en wenke), is daar nie dadelik 'n duidelike antwoord nie.

Uiteindelik sal een besef dat die enigste 18 deur Pauline gespeel is. Sy word dadelik

gejaag en een ry op haar rug tot by die tronk. Baie variasies en ontwikkelinge kan van

hierdie basiese spel gemaak word, maar almal kan nie hier in die fynste besonderhede

bespreek word nie. So byvoorbeeld, terwyl Pauline haar faktore jaag, kan nie-faktore

haar pad versper en die teikens bewaak. Hiervolgens is dit duidelik dat alle kinders ten

volle inskakel en terwyl die nie-faktore Pauline dwarsboom, kan die maat van 'n

gevange faktor hom bevry deur by die tronk in te breek (dus, as Pauline 20 is en 10 is

in die tronk, kan 2 hom vrylaat).

"Ondeelbare getal" kan dan op dieselfde manier as "faktor" in die eerste spel geleer

word. Pauline het geen nommer nie. Die kinders word eenvoudig net vertel: "Sy wil

nie almal van julle vang nie, maar net sommige van julle". Terwyl dit nog vir die

kinders onmoontlik is om uit te werk wie nou eintlik die teikens is, is die spel gou

verby - die nommers wat gevang word, word op die swartbord geskrywe en die

nommers wat nie gevang word nie, word met verskillende gekleurde kryt heeltemal

onder geskryf. Met byvoorbeeld 10 kinders wat speel, salop die bord nou so lees:

2 3 5 7 1

4 6 8 9 10

Na 'n kort vrugbare bespreking, kan die kinders gevra word om die faktore van elke

getalonder dit te skryf - en natuurlik kom die feit dat sommige getalle geen faktore het

behalwe hulself en 1 nie, duidelik na vore.
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Die "ontsnap" -spel word dan in 'n uitgebreide vorm herhaal. Pauline jaag weer haar

faktore en weer kan 'n gevangefaktor bevry word deur sy medefaktor, maar hy kan ook

bevry word deur 'n ondeelbare getal as hy self 'n ondeelbare getal was. Dus, as Pauline

(bv.24) vir 2 in die tronk sit, kan hy deur 12 of 'n ondeelbare getal bevry word.

Hierdie spel kan verskeie kere gespeel word ( met nuwe nommers) om te beklemtoon

en te herbeklemtoon dat sommige faktore is en sommige nie, asook dat daar

ondeelbare getalle is. Die kinders word dus in die praktyk die begrip "ondeelbare

faktor" geleer. Die terme word bekendgestel en vervolgens, wanneer gepas, altyd

gebruik.

Hierna is alles nou gereed vir die laaste begrip - faktorisering - om geleer te word Die

finale variasie van tronkinbraak kan as volg gemaak word: Pauline moet, soos

gewoonlik, haar faktore vang, maar kan nie ondeelbare getalle vang nie. "As jy gevang

word, gaan jy tronk toe - en ontsnap deur jou eie faktor uit die nommers (wat in die

tronk agtergebly het), te kies." Gevangenes moet dit uitwerk, maar in die vroeë stadia

kan gehelp word indien nodig.

Pauline mag 18 wees. Daar is 'n bietjie pret as sy 2 of 3 vang en boete kry omdat sy

ondeelbare getalle aangeraak het. Dan vang sy 9 of 6. Sy gaan tronk toe en moet van

'n voorraad beskikbare nommers kies, twee drieë (of'n 3 en 'n 2). Sy ontsnap terwyl sy

nog steeds haar oorspronklike nommer bo-op die twee nuwe nommers hou. Pauline

moet nog steeds haar faktore vang en die kinders moet daartoe kom om te sien dat dit

nie saak maak wie sy vang nie, sy is besig om te verkul, want 9 (en 6) word nou

verteenwoordig deur ondeelbare getalle. Die kinders ruil herhaaldelik nommers uit.

Sorg moet gedra word dat die toevoer van die volgende getalle 9, 3, 3 en 6, 2, 3 se

voorraad behou word. Pauline vang herhaaldelik 9 (en 6) en elke kind wat betrokke

is, moet sy twee drieë (of 3 en 2) wys, en verduidelik dat hierdie ondeelbare getalle is

wat gelykwaardig is aan 9 (of 6). So moet sy dus tot haar grootste verbasing en

teleurstelling aan bedrog skuldig bevind word en natuurlik moet sy nog aan 'n ander

boete betaal. In die eerste plek word beklemtoon dat die nommers herhaaldelik

omgeruil moet word sodat elke kind die gelykwaardigheid van 9 met 3 en 3 (of van 6
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met 3 en 2) kan ondervind. In die tweede plek word beklemtoon dat elke kind die

gelykwaardigheid mondelings moet verduidelik. (As hy nie kan nie, gaan hy tronk toe

en bly daar totdat hy deur die proses dop te hou, in staat is om dit te kan doen.)

Ten laaste, na 'n hele aantalontdekte (en strafbare) foute, moet arme Pauline haar

neerlaag erken. Die kinders pak die nommers wat hulle vashou op die vloer uit,

terwyl die onderwyser die 18 ook op die vloer neersit. Die kinders moet verduidelik

wat hulle gedoen het om nie tronk toe te gaan nie wanneer hulle die 9- of die 6-

nommers gedra het. Hulle verduidelik en die 9 en 6 op die vloer word vervang deur 3,

3, en 3, 2. Nou lyk die prentjie so:

18

twee groepe nommers stelle van faktore van 18 IS. "Hulle is almalondeelbare

nommers, daarom is hulle almal ...?" (Die kinders moet antwoord "ondeelbare

faktore", 'n hersiening van die vorige les.) Dan word gesê: "Nou het ons die

ondeelbare faktore van 18. Ons het 18 gefaktoriseer, totdat elke faktor 'n ondeelbare

getal is".

Die spel word dan herhaal met Pauline as 12; daarna as 16 of 24. Hierdie laaste twee

getalle verteenwoordig natuurlik 'n verdere stadium omdat sommige van hulle faktore

(8 en 12) nie dadelik afgebreek kan word in ondeelbare faktore nie. Pauline kry haar

eie terug wanneer (bv.) 8 ontsnap het deurdat hy homself in 2 X 4 gebreek het.

Nommer 8 word weer gevang en dit word bevind dat Pauline nie bedrieg het nie.

Nommer 8 moet dan sy verdere tydperk van straf gebruik om 'n oplossing uit te werk.

(Indien nodig, moet hulp aangebied word.)

Finale algemene wenke is die volgende: Dié metode is nie vir die wankelmoedige nie.

Die kinders se betrokkenheid is volkome, hulle opgewondenheid is intens, en die

geraas is ooreenstemmend baie hoog - daarmee moet genoeë geneem word. As

"kumulatiewe geraas" by die kinders se natuurlike manier van optrede onaanvaarbaar

is, moes die persoon miskien glad nie met jong kinders gewerk het nie. Baie streng
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toesig is egter noodsaaklik, omdat die versoeking tot kullery groot is en swak beheer

kan lei tot verydeling van die doel van die spel. 'n Fluitjie is nodig vir beheer. Dit is

beswaarlik prakties moontlik vir een persoon om alleen toesig te hou by 'n sessie, maar

ondervinding het geleer dat ses senior behoorlik ingeligte leerlinge voldoende kan wees

om onder toesig van die onderwyser behulpsaam te wees. Die toesighouding bied aan

hulle 'n mees waardevolle ondervinding.

Hierdie spelmetode kan ook aangewend word vir die verduideliking van breuke,

eenvoudige hoofrekeninge (optel en aftrek), asook algebra aan baie bekwame agt- en

negejariges, op tot insluitend gelyktydige vergelykings (Rogers, 1989: 29-41).

3.9.5 Opmerkings

Verskeie verhandelings handeloor spel as onderrigmetode in die aanleer van 'n taal.

In hierdie verhandeling is Wiskunde na willekeur as 'n voorbeeld gekies, maar dit kon

enige ander vak gewees het.

Daar bestaan geen twyfelomtrent die waarde van spel as 'n onderwysrnetode nie,

want dit is duidelik dat die kind so in die geleentheid gestel word om in sy totaliteit te

ontwikkel. Die ems waarmee spel bejeën word deur die kind, verklaar die

belangrikheid van spel in die opvoedkunde. Ons streef daarna om vermoëns, spiere en

die verstand te ontwikkel, maar is nie meer tevrede tensy dit toegang verleen tot iets

dieper nie. Die vraag gaan nie oor leer of oor vermoëns nie, maar oor karakter. Lee

(1942: 3) stem oortuigend saam: "If his arithmetic has truly reached him, he will play

better football; if his football has been the real thing, he will do better at arithmetic.

That is the test of a true educational experience - that it leaves a larger personality

behind" (Lee, 1942: 3).



~4
DIE ROL WAT DIE TOEPASSING VAN SPEL

IN DIE OPVOEDINGSPROSES SPEEL

4.1 INLEIDING

ie klaskamer is nie die Alfa en Omega van die opvoedingsproses nie, want

daar is onvermydelike beperkings in die klaskamer. Ruimte is een van die

belangrikste gebreke wat verhoed dat die kind in sy totaliteit kan

ontwikkel. Daarteenoor bied spel buite die klaskamer onbeperkte ruimte aan die

opvoeder en die kind. Die energieke lewenslustige kind kan ten volle aan sy aangebore

bewegingsdrang uiting gee, wat op sy beurt lei tot ontspanning, liggaamlike

ontwikkeling en geestelike groei.

Die spel buite die klaskamer is tweërlei van aard, naamlik spel as buitemuurse

aktiwiteit wat skoolgebonde is en spel as vryetydsaktiwiteit wat nie-skoolgebonde is

nie, aangesien dit geskied.na die skool se pligte en aktiwiteite afgehandel is.

4.2 DIE ROL VAN BUITEMUURSE AKTIWITEITE

4.2.1 Inleiding

Deurdat die gebreke van die klaskamer aangevul word met spel as buitemuurse

aktiwiteit, dien dit as 'n verlengstuk van die klaskamer in die opvoedingsproses en kan
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die kind in sy totaliteit ontwikkel. Hierdeur word daar 'n informele atmosfeer geskep

waarbinne die kind meer ontvanklik vir onderrig en positiewe invloede is. Spontane

spel het groot waarde as buitemuurse aktiwiteit, maar wanneer dit georganiseerd en

beplan is, geskied dit meer gedissiplineerd en produktief. Om die totale ontwikkeling

van die kind te verseker, moet sekere doelwitte aan die spelleier en die buitemuurse

spelprogramme gestel word. Vervolgens word verwys na doelwitte wat nagestreef

behoort te word in die beoefening van spel as buitemuurse aktiwiteit.

4.2.2 Die doelwitte met buitemuurse aktiwiteite

4.2.2.1 Die bevrediging van die behoeftes van die kind

Enige kind het basiese behoeftes, veral talle persoonlikheidsbehoeftes wat

gedragsbepalend IS. Kinderspel bied die nodige geleenthede om die

persoonlikheidsbehoeftes van 'n behoefte aan status, lewensekerheid en liefde te

bevredig. Die kind wil voel dat hy' aanvaar word deur sy gesin, sy maats en sy

onderwysers. Speletjies bied die kind die geleentheid om onder ontspanne

gesagsuitoefening, gereeldheid en stabiliteit, verseker lewensekerheid en veiligheid.

Onder sulke omstandighede word die kind aangespoor om sy beste te lewer. Dit lei tot

die volgende behoefte, naamlik die drang om te wil presteer.

Enige kind wil graag presteer. Hy wil voel dat sy pogings nie tevergeefs was nie en dat

hy erkenning vir sy prestasies van sy ouers en onderwysers ontvang. Omdat hy nou die

aansien van diegene naaste aan hom geniet, gee dit hom status en lewensekerheid.

Groot is die fiustrasie vir 'n kind wat met inspanning 'n afgelegde taak na die beste van

sy vermoë probeer afhandel het, maar dit nie kon baasraak nie. Indien sy poging nie

eers raakgesien word nie, verloor so 'n kind moed en probeer hy naderhand nie meer

nie, of hy vang kattekwaad aan om sodoende die aandag op homself gevestig te kry.

1 Dit is nodig dat die leser daarop sal let dat die woorde "hy" en "sy" deurgaans op beide die manlike
en die vroulike geslagte dui. Om omslagtigheid en 'n hinderlike herhaling te vermy, word slegs die
een vorm deurgaans gebruik.
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Ook hier kan die kind maklik met In speletjie presteer en so die begeerde aandag

ontvang (Pretorius, 1971: 53 - 70).

Op dié wyse word die kind gehelp met sy behoefte aan persoonlike en sosiale

aanpassing (ego-behoeftes). 'n Persoon is aangepas as hy met homself en met sy

omgewing in harmonie verkeer. Deur spel sal hy die nodige harmonie bereik. Verder

beteken persoonlike aangepastheid dat die persoon homself aanvaar vir wat hy is.

Sosiale aangepastheid beteken dat die persoon hom volgens sy oortuigings op 'n

positiewe wyse in sy omgewing oriënteer.

Die onderwyser kan ook in die algemeen die kind help om 'n balans te probeer bereik

tussen sukses en mislukking sodat hy 'n goed aangepaste kind kan word ofbly. Spel is

die beste middelom die kind te leer om te verloor, te wen, te misluk of om sukses te

behaal. Die onderwyser moet nie te veel hulp aan 'n leerling gee nie, selfs nie in sy spel

nie; wat hy kan doen, moet hy self doen. Moeilike opdragte prikkel leerlinge om hul

beste te gee, maar onmoontlike opdragte moet vermy word. Maak die bereiking van

die doel wat gestel word vir hom die moeite werd. Dan sal hy gemotiveerd wees. Die

bereiking van die einddoel moet egter nie te ver in die verskiet lê nie.

Motivering is 'n proses wat tot die leerling self behoort. Elke kind het 'n magdom

daarvan tot sy beskikking wat hy gretig is om te gebruik. Al wat die onderwyser te

doen staan, is om hierdie potensiële energie oordeelkundig in te span en langs die regte

kanale te lei. In sy motiveringspraatjie gee Fanie de Villiers, die Springbok-

krieketspeler die basiese riglyne om sukses te behaal: "Jy moet waardes hê, dieselfde

waardes waarop die Bybel gegrond is. Dit gee jou die ekstra iets wat nodig is vir

sukses. Dis hoe ek geleer is" (Opperman, 1997: 15).

Die vorms van motivering wat hierbo beskryf is, is hoofsaaklik intrinsiek van aard.

Hier volg nou vorme van ekstrinsieke motivering, wat beteken dat leerlinge tot

aktiwiteit aangespoor word deur prikkels en doelstellings wat buite die leersituasie as

sodanig geleë is. In die geval van spel sal net die volgende van toepassing wees:
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Die eerste is beloning, wat insluit mondelinge opmerkings, ensovoorts, wat gelewerde

bewegings ofpogings goedkeur. Navorsing toon dat, as 'n kind geprys word vir goeie

werk, dit hom tot groter inspanning aanspoor vir selfs 'n gemme tyd daarna. Beloning

wat onmiddellik op prestasies volg, het Inbaie beter uitwerking as wanneer dit uitgestel

word tot later. Kinders van swak en middelmatige vermoë reageer beter op beloning

as kinders met superieure intelligensie. Laasgenoemde is weer baie gevoeliger vir

kritiek en slegsê as eersgenoemde. Beloning het ook 'n beter uitwerking op dogters as

op seuns. Beloning sowel as straf het die beste uitwerking as dit uitgedeel word deur

die persone vir wie die kind 'n hoë agting koester.

Die tweede vorm van ekstrinsieke motivering is kompetisie. Alle ondersoek toon dat

kompetisie 'n baie sterk motiveringsmiddel is, en dit kan 'n gesonde aanmoeding of

motivering wees. Indien leerlinge se prestasies na waarde - dit wil sê, volgens hul

vermoë - beoordeel word en hul erkenning daarvoor kry, weet hulle dat hulle die

aansien geniet van die mense wat die naaste aan hulle staan. Dit verleen dan aan hulle

die nodige status en lewensekerheid. Daar is 'n genoegsame verskeidenheid speletjies

sodat elke leerling 'n geleentheid kan kry om in een of ander rigting sukses te behaal.

Leerlinge moet geleer word om op 'n gesonde grondslag te kompeteer, dit wil sê,

sonder naywer en afguns. Groepe met min of meer dieselfde verstandspotensiaal moet

met mekaar kompeteer. Om te verloor, moet nie as mislukking gesien word nie, maar

as aansporing om die volgende keer beter te probeer doen.

Die nadelige aspekte van kompetisie is die volgende: Wanneer dit so intens is dat dit

lei tot jaloesie, afkeur en emosionele steurings; dat slegs die groepie wat hoë punte

behaal, se prestasie erkenning geniet; dat, om te wen, so oorbeklemtoon word dat

ander gunstige doelstellinge soos spanwerk en die intrinsieke waarde van die aktiwiteit

hul belangrikheid verloor; dat, om te verloor, gesien word as 'n mislukking en 'n

skande, met die gevolglike nadelige uitwerking op die kind; dat dit tot oormatige

wedywering tussen seuns en dogters lei. Dit is beter dat 'n kind sal probeer om sy eie

prestasies te verbeter, as om met meer begaafde leerlinge, wie se prestasie hy tog nooit
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kan oortref nie, in kompetisie te tree. Die beste vorm van kompetisie is egter

selfkompetisie, waar 'n leerling daarna streef om sy vorige prestasie te oortref.

Hierdeur kan elke individu geleidelik deur motivering tot selfstandigheid gelei word.

4.2.2.2 Die kweek van selfstandigheid, onafhanklikheid, vindingrykheid,

betroubaarheid en verantwoordelikheid

Die drang na of die behoefte aan selfstandigheid en onafhanklikheid is baie vroeg

reeds by die kind te bespeur. Selfs die kleinste kind openbaar al hierdie neiging om

graag dié dinge wat hy kan doen, te doen sonder die hulp van sy ouers of die

onderwyser. Die ongeduld van die ouer of onderwyser ontneem dikwels die kind die

genot van selfstandige pogings om sy probleme op te los of weerhou hom daarvan om

met 'n speletjie aan te hou totdat hy daarin slaag om dit korrek te doen, soos

byvoorbeeld "hopscotch" waar hy alleen kan speel en dit oor en oor doen tot hy

tevrede en onafhanklik voel (Pretorius, 1971: 53-70).

Ook het kinders van hierdie ouderdom die behoefte aan die ontwikkeling van

onafhanklikheid, vindingrykheid, betroubaarheid of verantwoordelikheid. Hierdie

eienskappe is veral belangrik in die naskoolse lewe van die kind. Die naskoolse lewe

is die ideale oefentyd om hulle eie belangstellings te bemeester. Vir gesinne is dit

nodig om hulp te verleen aan kinders om meer vindingryk en betroubaar te word.

Gedurende hierdie jare kan kinders geleidelik verantwoordelikheid aanvaar vir die spel

wat hulle kies om na skool te doen. Om onafhanklikheid te ontwikkel, behoort kinders

deur spel geleer te word om dinge op hul eie te doen, die nodige verantwoordelikheid

te aanvaar en om vrye tyd kreatief te gebruik. Maar kinders se verantwoordelikheid

moet in 'n geringe mate toeneem, want te veel verantwoordelikheid kan hulle van

hulle kindertyd beroof. Ouers hoef nie fisies elke uur saam met hulle kind te verkeer

om seker te wees dat hy betekenisvolle ondervindings het nie. In der waarheid is

meeste ouers baie besig en is hulle tyd baie beperk.
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Verder beklemtoon Allen (1962: 5) dit dat kinders genoeg speelgeleenthede moet kry

om te leer dat vryheid die mees waardevolle geskenk van demokrasie is, maar dat dit

selfdissipline en die vermoë om verantwoordelikheid te aanvaar, asook die

ontwikkeling van eiewaarde impliseer.

4.2.2.3 Die ontwikkeling van eiewaarde, die selfbeeld en selfvertroue

Deur die ontwikkeling van fisiese vermoëns ontdek kinders hulle bekwaamhede en leer

hulle hulself ken. Alle kinders moet toegelaat word om hulle vermoëns te ontdek en te

leer om probleme op te los. Dit is deur speel wat die kind leer wie hy is en wat hy in

staat is om te doen. Bewegingsaktiwiteite soos speletjies voorsien geleenthede vir

onderwysers moet geleenthede om hierdie vaardighede te ontwikkel, verskaf en daarby

ook hulle eie liefde vir beweging demonstreer. Op 'n meer basiese vlak voorsien spel

omstandighede waarin vaardighede geoefen kan word, beide fisies en verstandelik, en

soveel keer herhaal kan word as wat nodig is vir die selfvertroue die selfbeeld

(Moyles, 1989: 8).

Fisiese spel is dus 'n baie belangrike instrument in die ontwikkeling van 'n kind se

selfbeeld. Spel bied elke kind 'n unieke geleentheid om verskeie ondervindinge te

kombineer om sodoende opinies en idees te vorm en om tot 'n individu te ontwikkel

(Bunker, 1991: 468). Die fisiese spel - hardloop, spring, klim en klouter - word nie

altyd deur ouers na waarde geskat nie. Deur hierdie spelleer die kind om sy liggaam

te beheer en vaardighede te bemeester. Die vaardige kind het vertroue en 'n goeie

selfbeeld (Muller, 1991: 20).

Die teendeel kan egter waar wees, naamlik dat alle leerlinge nie fisiese vaardighede

besit om uitblinkers te word nie. Dit is vanselfsprekend dat hierdie kinders 'n weersin

salopbou teen fisiese aktiwiteite, veral in groepverband. In hierdie gevalle is die baie

simpatieke optrede van die onderwyser nodig en die skool moet voorsiening maak

"...in the program which will enable even the most inept to attain success and prestige

in the group" (Kane, 1972: 171).
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Om die ontwikkeling van die selfbeeld te verhoog, is dit belangrik om spelgeleenthede

waarvan die moeilikheidsvlak by die kind se vermoë aanpas, te skep. Kinders hou van

uitdagings. Om iets te doen wat te maklik is, verskaf geen plesier nie. Daarteenoor, as

'n kind iets doen wat net bokant sy huidige ontwikkelingsvermoë is, saloptimale groei

voortgebring word. Die onderwyser moet vooraf sorg vir 'n reeks speletjies in 'n

ontwikkelingsvolgorde voordat hy dit aan die kind opdra as 'n uitdaging. Die kind

behoort nie te weet dat dit aan hom as 'n uitdaging gestel word nie. Ook kan, deur 'n

reeks speletjies te voorsien, alle kinders deur suksesvolle ondervindings vorder. Dit is

baie belangrik dat die uitdaging aan elke kind individueel gegee moet word, soos

byvoorbeeld: "Hoeveel keer kan jy jou hande klap voordat jy die bal vang?" Die taak

kan moeiliker gemaak word deur vir elke kind 'n groter uitdaging te stel, byvoorbeeld:

"Kan jy een keer meer in die rondte draai as wat jy gister gedoen het?" Vir die beste

vanger mag die getal vier keer wees, terwyl vir iemand anders mag dit miskien net

twee keer wees. Beide kinders sal in elk geval goed voeloor hul vordering en

bekwaamheid (Bunker, 1991: 470).

Daar is 'n beduidende verband tussen liggaamskonsep en selfkonsep, dus: "...die

vertroue wat 'n persoon in ·sy liggaam het en die vertroue waarmee hy homself en die

wêreld in die gesig staar. Vrees onder kinders is dikwels die gevolg van 'n gebrek aan

fisiese vaardigheid. Die ontwikkeling van sodanige vaardighede deur middel van

speldeelname lei tot die uitwissing van vrees en gee aan die kind 'n positiewer

selfkonsep en meer selfvertroue en vertroue in sy vermoëns" (Bester & Weyers, 1981:

17).

So word by kinders indrukke oor hulle eiewaarde gevorm wat gebaseer is op die tipe

van ondervinding wat hulle beleef het en die aard van die terugvoer wat hulle rakende

hulle prestasies ontvang het. As kinders onbekwaam voel, moet die onderwyser hulle

oor hul spel se vertoning inlig. Dit is nie genoeg om hom net te prys nie. Die

onderwyser moet versigtig en selektief met sy metode van versterking wees en sorg dat

die spesifieke versterking geskik is vir die kind se optrede.
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Verder is sukses sowel as mislukkings nodig by die aanleer van vaardighede. Sukses is

belangrik en die onderwyser moet speletjies aanbied wat die kind kan voltooi. Daar is

ook ontdek dat sukses alleen nie nodig is om die selfbeeld te bou nie. Dit is ook

belangrik om selfbeeld ten spyte van mislukking te bou sodat die kind

verantwoordelikheid geleer kan word vir wat hy kan beheer en sodat hy kan leer om

hom verder meer in te span wanneer dit nodig is. Dit is verder belangrik om kinders

daarop te wys dat sukses en mislukking nie net altyd die gevolg van inspanning is nie,

maar dat dit ook verband hou met faktore soos bekwaamhede (Bunker, 1991: 469).

Voort leef daar by elke mens die drang en begeerte om 'n bydrae in die samelewing te

kan maak. Dieselfde sterk drang, begeerte en behoefte ondervind die kind om in te

skakel by sy groep waarin hy homself bevind. Dit is baie belangrik dat die

opvoedingsisteem voorsiening sal maak vir spelgeleenthede waartydens die kind,

terwyl hy in sy totale ontsluitingsproses is, homself salontdek en hom met ander kan

vergelyk sodat hy op dié wyse 'n waardeoordeel rakende homself kan maak, sy

beperkinge leer ken, maar ook die hoogtes waartoe hy in staat is.

Emosionaliteit en eiewaarde hang ten nouste saam. Die leerling se emosionele

agtergrond word grootliks bepaal deur oorerwing, die optrede van ouers, die

verhouding tussen medegesinslede, die lewensmilieu buite die huislike kring, die skool

in al sy doen en late, en, ten laaste, die optrede van die onderwyser (Mitchell &

Mason, 1965: 170).

Laastens, deur die kind in sy spel waar te neem, word selfvertroue, geloof en die bewys

van sy bekwaamheid oorgedra. Deur hom waar te neem, word hy ook aanvaar soos hy

is; wie hy alreeds is en sy kreatiwiteit word outomaties versterk. Hierteenoor, indien

sy spel geïgnoreer word, sal hy dit moeilik vind om van homself te hou en om homself

te aanvaar. Waarneming is 'n meer effektiewe vergoeding as 'n mondelinge

kommentaar. Een van die beste maniere om respek vir iemand te toon en geestelike

groei te bevorder, is om te kyk hoe hy dinge doen (Strom, 1981: 84).



Hoofstuk4 Die Rol wat die Toepassing van Spel in die 171
Opvoedingsproses Speel

4.2.2.4 Fisiese ontwikkeling en geestelike groei

Volgens Nel (1997: 7) is kinders nie meer so aktief soos vroeër is nie. Deurdat hulle

die meeste van hul speeltyd voor rekenaars en die televisie deurbring, gaan hul

motoriese vaardighede al meer agteruit en beïnvloed dit hul prestasie, want " ...sonder

motoriese vaardigheid is akademiese prestasie buite die kwessie".

4.2.2.4.1 Die fisiese ontwikkeling en geestelike groei is in mekaar verstrengel

Volgens Moore (1986: 15) word die geestelike en fisiese bekwaamhede deur spel met

ses ontwikkelingsfunksies (-werkings) gedefinieer:

• Die aanpassingsfunksie: Die biologiese aanpassing van die kind, die ontwikkeling

van krag, stamina, spoed en soepelheid.

• Die ontdekkingsfunksie: Leer om te onderskei tussen hoog, laag, klein, groot,

voor, agter, sag en hard; om sosiale rolle te onderskei en om te leer hoe die

volwasse wêreld werk.

• Die produksiefunksie: Leer hoe om dinge te doen en hoe om dinge te verander.

• Die kommunikasiefunksie: Leer om te weet hoe om jou teenoor ander mense te

gedra, hoe om saam te werk, om reëls te eerbiedig, die weerlose mense te

beskerm, en om ander mense se kant van 'n saak in te sien.

• Die vergelykingsfunksie: Leer om jou eie vermoë te meet aan dié van ander.

• Die uitdrukkingsfunksie: Dit veroorsaak sulke emosies soos spanrung,

nuuskierigheid, woede, haat, plesier, vreugde en gesteurdheid.

Uiteraard kan die mens nie afgebaken word in losstaande kompartemente nie, maar hy

word gesien uit Christelike standpunte as In eenheidswese. Dit impliseer die volgende:

"...disorders of the body may produce various mental illnesses; and good mental health

requires physical activities" (Hindman, 1956: 98). Dewey (1939: 73) se mening is:

"We have still to learn from the example of the Greeks who saw clearly the relation

between a sound body and a sound mind".
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Die geestelike ("mental") ontwikkeling van die kind kan deur spel bevorder word.

Hierdie ontwikkeling geskied in pas met die liggaamlike ontwikkeling en, net soos in

die geval van fisiese ontwikkeling, moet die na-uurse skoolprogram ook vir geesteslike

ontwikkeling voorsiening maak: "Play aids bodily health, and bodily health is a

contributing factor to mental health" (Hindman, 1956: 98). Vir die kind is fisiese

aktiwiteite dus net so belangrik as verstandelike aktiwiteite, want daardeur ontwikkel

hy in sy geheel.

Wat die liggaamlike ontwikkeling en die intellek betref, bestaan die vraag of daar 'n

korrelasie tussen liggaamlike en verstandelike ontwikkeling is. "Die liggaamlike

(spiere), motoriese (praat, loop en teken), verstandelike en emosionele komponente

van 'n kind kan onderskei word, maar nie geskei nie. Wat die kind ook al doen, hy is

'n totale wese en dié vier komponente werk voortdurend saam" (Nel, 1997: 7). Dat In

positiewe korrelasie wel tussen die fisieke status en geestelike prestasies moontlik is,

blyk uit die wyse waarop die intelligensie funksioneer (Breckenridge & Vincent, 1951:

26). Die bevordering van die liggaamlike groei sal waarskynlik nie die inherente

intellektuele vermoë bevorder nie, maar die bepaalde wyse waarop die intelligensie

funksioneer - afhangende van die konsentrasie, oplettendheid, selfvertoue, ensovoorts -

staan sonder twyfel in verband met die fisiese welsyn (Botha, 1975: 86).

4.2.2.4.2 Die bevordering van liggaamlike orgaanfunksionering

Liggaamlike groei en ontwikkeling gaan hand aan hand met fisiese aktiwiteite. By die

primêre skoolleerling gaan hierdie aktiwiteite gewoonlik gepaard met hardloop, spring,

gooi- en klimaksies. Die spelleier moet hierdie bewegings so natuurlik moontlik

aanwend in die samestelling van sy oefenprogram en dit van tyd tot tyd aanpas sodat

die program tred hou met die ontwikkelingspeil wat die kind reeds bereik het. Aan die

ander kant moet hierdie aksies verder geprikkel word en soms kunsmatig geskep word

om voorsiening te maak vir daardie leerlinge wat in groot stede nie die nodige ruimte

het om natuurlike speelwyses te voltrek nie (Honiball, 1982: 84).
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Die menslike orgaanfunksies, byvoorbeeld die hart- en bloedsomloopfunksies, skakel

ten nouste met menslike aktiwiteite. Korrekte fisiese bedrywighede verbeter nie alleen

die funksies van die hart nie, maar bevorder ook die werking van die longe, die

uitskeidingstelsel en help die oorspanne mens om te ontspan (Steinhaus, 1957: 13).

Volgens Sapora en Mitchell (1961: 243) verskaf rekreasie: "...increased circulation,

funksionering van die hart, bloedvate en longe 'n persoon meer weerstand laat bied

teen dwelmverslawing as wat andersins die geval sou wees. Verder word bygevoeg dat

fisiese spelaktiwiteite veral goed is vir kinders, omdat geglo word aktiwiteit dieper

asemhaling bevorder, wat verseker dat meer suurstof na die bloed oorgedra word en

dat voedsel verteer en makliker geabsorbeer word. Liggaamsoefeninge bring goeie

slaappatrone teweeg en het genoegsame rus tot gevolg wat op sy beurt waarborg dat

kinders verfris vir 'n nuwe dag, nuwe ondervindinge en nuwe kennis is (Moyles, 1989:

30).

Wat verder noodsaaklik vir liggaamlike gesondheid is, is spieraktiwiteit en geneeshere

beklemtoon die feit dat groot klem op harde spierarbeid en prestasie geplaas word.

Die bereiking van 'n bevredigende peil van fisieke fiksheid vereis 'n dinamiese

aktivering van die groot spiergroepe. Hierdie dinamiese grootspierbewegings kom by

uitnemendheid tot uiting in spel as die belangrikste praktiese vertakkings van die

liggaamspedagogiek (Botha, 1975: 80).

Die verband tussen liggaamlike aktiwiteit, gesondheid en liggaamlike weerbaarheid is

wetenskaplik gefundeer. Dewey sien in die biologiese basis van spel 'n fundamentele

vereiste vir organiese lewe (Miller & Robinson, 1963: 123). Organiese lewe noodsaak

aktiwiteit. As die "organisme" onaktief is, verkeer dit in 'n onnatuurlike toestand.

Groot spierarbeid wat menslike beweging ten grondslag lê, stimuleer die organe tot

optimale werking. Sonder voldoende spierwerking atrofeer die organe. Hierdie feite

word deur die fisiologiese wet van "funksie bou struktuur" bevestig. Liggaamlike

weerbaarheid veronderstel in die eerste plek fisiese fiksheid.
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4.2.2.4.3 Die bevordering van karakteruitbouing

Van Loggerenberg en Jooste (1970: 39) meen dat die kind rue net liggaamlik

onvolwasse is nie, maar dat hy ook geestelik onvolwasse is. Daarom is doelbewuste

voorligting vanaf die opvoeder nodig, want die karakter van die mens hang af van die

soort opvoeding wat die kind gaan ontvang.

Eerstens en baie belangrik is die deelname aan buitemuurse aktiwiteite, want die

bydrae tot die vorming van die mens se karakter is van onberekenbare waarde. Die

karaktereienskappe wat so ontwikkel, is byvoorbeeld selfbeheersing, bedagsaamheid,

selfvertroue, moed, eerlikheid, deursettingsvermoë, lojaliteit, hulpvaardigheid,

nederigheid en spangees. Dit is met deelname aan buitemuurse aktiwiteite dat die kind

leer om teleurstellings te verwerk sodat hy in sy volwasse lewe nie sal terugdeins voor

terugslae nie (Van der Merwe, 1992: 91). Ook word 'n groot verskeidenheid aspekte

van die werklike lewe deur buitemuurse aktiwiteite aan die kind bekendgestel (Thirion,

1981: 164).

4.2.2.4.4 Leiding om die waarde van 'n gesonde leefwyse te besef

Die kind moet gelei word om die waarde van In gesonde liggaam in te sien sodat hy

ook sal verkies om dié waarde na die beste van sy vermoë te verwesenlik. Op hierdie

wyse sal die kind gebring word om self aan sy fisiese fiksheid te werk en rue sy

vertroue op onnatuurlike stimulante en diëte te stel nie nie.

Gesonde persone is uiters aktief en selde passief. Opvoeding tot gesonde

eetgewoontes is van belang, want die korrekte stowwe dien tot die opbou van

energieke individue. In die liggaamlike opvoeding sal realistiese fisiese eise aan die

kind gestel word. Hy moet leer dat drank, dwelms en tabak 'n rol speel in die fisiese

aftakeling van die liggaam. Die feit dat die mens se liggaam verband hou met sy

lewensopvatting, kan ook nie ontken word nie.
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Een van die mens se versugtinge is geleë in die strewe na gesondheid - fisiese sowel as

geestesgesondheid. Suid-Afrika staan bekend as een van die lande in die wêreld met

die hoogste sterftesyfer weens hart- en aanverwante siektes. Hierdie veroordeling

staan in noue verband met gemaksug, verkeerde eetgewoontes, oormatige rook- en

drinkpatrone en, helaas, 'n gebrek aan fisiese inspanning. 'n Verdere klag teen Suid-

Afrika is dat dit een van die lande in die wêreld is wat die meeste kalmeermiddels per

hoof gebruik (Retief, 1965: 3). Met die reeds bestaande gebrek aan opgeleide

mannekrag, kan Suid-Afrika dit langer bekostig om kosbare lewens weens verkeerde

lewensgewoontes te verloor?

Dit is uiters belangrik dat, reeds op 'n baie vroeë ouderdom, kinders behoort deel te

neem aan fisiese aktiwiteite, want deelname word dan 'n leefwyse wat die verveeldheid

van kinders gedurende naweke en vakansies sal voorkom. "They often suffer from

'weekend neurosis' and it is not uncommon for them to have severe psychological

upsets while on vacation" (Kraus, 1978: 62). Hierdie verveeldheid kan voorkom word

deur deelname aan spel wat nie net dien om tyd te verwyl nie, maar ook om afleiding te

gee in 'n wêreld wat, weens die onpersoonlikheid daarvan, verveling in die hand werk.

Die algemene swak fisiese toestand van hedendaagse kinders kan miskien aan 'n

gebrek aan motivering om aktief te wees, toegeskryfword. Navorsing toon dat meer

as 60% van alle kinders onder die gemiddelde standaard van 'n saamgestelde

fiksheidstelling val. Dogters is gewoonlik nog minder fiks as seuns (Bunker, 1991:

470).

Weens die feit dat skoolverpligtinge al hoe meer van die leerlinge verg, word hulle

soms gespanne. Vir hierdie leerlinge is dit van die grootste belang om deur

speldeelname emosionele oorlading te ontlaai (Sapora & Mitchell, 1961: 235).

Psigiaters en psigoanaliste bewys die bestaan van 'n noue korrelasie tussen spel,

rekreasie en vryetydsbesteding aan die een, en emosionele stabiliteit aan die ander kant:
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"A well-rounded play life IS essential to maintaining a healthy emotional balance"

(Kraus, 1978: 61).

Baie aangename speletjies kan kinders aanmoedig om fisiese fiksheid te bevorder

terwyl hulle besig is om bewegingsvaardighede aan te leer. Kinders geniet dit altyd om

soos diere te loop. Dit leer hulle die basiese (lokomotor) bewegingsvaardighede.

Speletjies waarin die kind in baie verskillende rigtings beweeg en tussen die aktiwiteite

deur op die grond neerval, voorsien moontlikhede om die hartbloedvatstelselfiksheid te

vermeerder. Die hoofsaak is om alle kinders aktief te kry deur geskikte

ontwikkelingspeletjies te voorsien.

Soos kinders groei en volwasse word, behoort hulle by beplande aktiwiteite betrokke

te wees. Goeie bewegingsuitdaging vereis dat kinders besluit wanneer en hoe om die

vaardighede wat hulle reeds besit, te gebruik. In hierdie proses vind hulle beheer oor

hulle omgewing en sien bewyse van hulle eie vermoëns. Daar is bevind dat, wanneer

kinders aktief betrokke in die ontwerp van hulle eie aktiwitei~e is, dan is optimale

uitdagings moontlik.

Die belangrikste gevolg daarvan om die kind sover te kry om sy eie doelwitte te stel, is

dat hy sal besef of insien dat sy aksies verantwoordelik is vir sy sukses en dat hy

vordering in sy vaardighede kan beheer. Die kind kan baie vroeg geleer word om vir

homself 'n doelwit te stel deur byvoorbeeld vandag die bal tien keer te hop en dan die

volgende week na ongeveer twintig keer te streef. So leer hy om vir homself' n doel te

stel en daarna te mik. Dit leer hom die waarde van harde werk en oefen. As hy dan 'n

doel bereik het, voel hy goed oor homself (Bunker, 1991: 467).

Aangesien fisiese bedreigings vir baie mense 'n werklikheid geword het, is die oproep

allerweë om fisiese paraatheid. Die primêre skool moet ernstig hieroor besin,

aangesien die grondslag van fisiese en geestelike weerbaarheid juis hier begin ontkiem

en vastigheid verkry. Dit is nodig om die rol van die primêre leerling in die
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weerbaarheidsproses deur buitemuurse aktiwiteite te ontleed en van nader te beskou

(Thirion, 1981: 173).

'n Verslag van Kraus en Hirschland wat handeloor die "Minimum muscular fitness in

School Children" het die soeklig op die fisiese fiksheid van die jeug op nasionale sowel

as internasionale vlak laat val. Die resultate van die Kraus-Webertoets wat op Suid-

Afrikaanse kinders toegepas is, dui onder andere daarop dat Europese kinders fikser as

Suid-Afrikaanse kinders is (Smit, 1961: 1). In werklikheid is ons sportbewustheid

beperk tot die toeskouersaspek, deur die aanskoue van 'n klein groepie enkelinge wat

werklik deur aktiewe deelname fiks raak. Jokl (1963: 10) wys in hierdie verband op 'n

interessante paradoks: "...the same societies which produce the greatest numbers of

top class athletes find themselves compelled to adopt measures to counteract a lack of

fitness in their youths".

Bowenal het liggaamlike fiksheid ook sosiale betekenis. Dit is 'n bekende feit dat die

mens, en veral die jeugdige, sy liggaamlikheid intens beleef Immers, iemand wat

agting het vir sy liggaam salook die nodige vertroue besit om dit te waag in sosiale

situasies.

4.2.2.5 Sosialisering as doelwit

In die eerste plek is die aanleer van sosiale aanpassing die ouers se taak en

verantwoordelikheid, maar die skool kan deur middel van buitemuurse aktiwiteite 'n

bydrae maak om die leerling tot sosiale aanpassing in die gemeenskap te lei. Nie alleen

word leerlinge deur buitemuurse aktiwiteite nader aan mekaar gebring nie, maar ook

die onderwyser en leerling kry die geleentheid om mekaar beter te leer ken, wat lei tot

goeie gevolge vir die leerling se skoolwerk. In hierdie geval is deeglike beplanning en

funksionele programme 'n noodsaak. "Through excellent programs of physical

education man's behavior can be changed so that he lives a daily regimen that

contributes to his biological mental-emotional, and social development" (Bucher,

1972: 47).
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Verder word beklemtoon dat die doel van die skool met die buitemuurse aktiwiteite

daarop gerig behoort te wees om aan die kind die geleentheid te bied om hom as

sosiale wese uit te leef en om eienskappe by hom te ontwikkel wat hom vir sy latere

sosiale lewe sal toerus.

Die taak van die skool word vergemaklik deurdat die primêre skoolleerling 'n sterk

drang beleef om saam met sy maats te verkeer. Hy soek met ander woorde aansluiting

by sy eie portuurgroep. Hierin word hy ondersteun deurdat die sosiale struktuur van

sport 'n groot invloed op die persoonlikheid van die leerling het en daar 'n sterk

groepsverbondenheid en onderwerping aan reëls is. Coleman (1971: 322-325) voeg

by dat 'n mens in kontak met ander mense nie sy eie aktiwiteite kan beoefen sonder

inagneming van die aktiwiteite van ander mense nie. As hy beweeg, bring hy die ander

in beweging en omgekeerd.

Die manier waarop die kind deur sy portuurgroep aanvaar word, help die kind om 'n

realistiese waardeoordeel van homself te maak. In die portuurgroep word die kind

verder ook bewus van sy eie goeie en swak hoedanighede. Uiteraard bestaan so 'n

groep uit sterk persoonlikheidsverskille as gevolg van uiteenlopende agtergrond- en

opvoedingsverskille. In sulke groepe leer die leerling om sy medemens te evalueer en

hom te respekteer vir die goeie en mooi in hom. Maar wat egter baie belangrik is, is

die feit dat die kind ook leer om kieskeurig te wees ten opsigte van wie hy wil kies vir

vriende en wie hy moet vermy. "Die groeperinge van die mens het die grootste

vormende invloed op die mens" (Botha, Du Plessis, Joubert, Botha & Roos, 1975:

88).

Ook word hier in die portuurgroep meer identifikasiemoontlikhede ontdek terwyl die

ouerlike identifikasie besig is om af te plat omdat die kind tekens toon van

selfstandigheid in sy optredes. So word die kind se "vrywordingsproses" uit die

ouerhuis vergemaklik. Die leerling wat getrou is ten opsigte van buitemuurse

aktiwiteite se kanse is goed om kontak te maak met leerlinge of portuurgroepe met
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gesonde lewensbeginsels wat vir sy eie ontluikende persoonlikheid tot groot voordeel

sal strek. Op In positiewe noot vul Sluckin (1981: 1) hierbyaan dat

portuurgroepverhoudinge op die skoolspeelgrond n belangrike rol in die ontwikkeling

van volwasse sosiale vaardighede speel.

Werklike sosiale groei word bewerkstellig deur werklike aktiewe wisselwerking by

wyse van kommunikasie, samewerking en wedywering. Hierdie aktiwiteite lei tot

meer opwinding en prikkel die belangstelling normaalweg meer as die formele

skoolvakke. Omdat die sosiale klimaat vir leerlingkommunikasie in hierdie aktiwiteite

informeel is, kan buitemuurse aktiwiteite 'n gunstiger teelaarde vir gesindheidsvorming

wees. Gevolglik leer die kind gou om aanpassings te maak ten opsigte van

benaderinge teenoor sy maats en so leer hy om met baie "soorte" mense oor die weg te

kom (Pieterse, 1971: 5).

Die mens wie se aktiwiteite saamval met dié van andere, leef saam in 'n sosiale

omgewing. Wat hy doen en wat hy mag doen, hang af van die verwagtinge, die eise,

die goeddunke en afkeure van andere. Die sosiale milieu oefen ook onbewustelik 'n

opvoedkundige en vormende invloed uit afgesien van enige vooropgestelde doelof

motief. Verder word verduidelik dat die sosiale milieu of omgewing die verstandelike

en emosionele basis van die gedrag van die individu vorm deurdat hy betrek word in

aktiwiteite wat sekere neigings opwek en versterk, wat sekere doelwitte nastreef en

sekere gevolge meebring.

Sielkundiges wys daarop dat geestesgesondheid tot In hoë mate afhang van die

aanvaarding van die leerling deur die sosiale groep waarin die leerling hom van dag tot

dag bevind: "...from kindergarten through the uiversity, athletic skill is related to

status and prestige in the peer group, and makes other positive contributions to

emotional health" (Meyer, 1963: 189).

Teruggetrokkenheid as uitvloeisel van emosionele oorweginge, waaronder spanning In

komponent is, word deur speldeelname gekanselleer (gekanaliseer) en sodoende word
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sosiale aanpassing bevorder: "Dit vermeerder sosiale selfversekering en selfbeheersing.

onafhanklikheid. Dit verminder spanning" (Bester & Weyers, 1981: 18).

Hierdie sosiale aanpassings en sosiale verkeer word verder aangemoedig en ontwikkel

deur buitemuurse interaktiwiteite, byvoorbeeld boeresport. Ondervinding het geleer

dat boeresportbyeenkomste baie gewild is by leerlinge. "Die periodes op Vrydae kan

afgewissel word met kort boeresportbyeenkomste waar een en almal lus voel om aan

iets deel te neem en na die week se werksaamhede te ontspan" (Honiball, 1982: 155).

4.2.2.6 Ontspanning as doelwit

Gemaksug vier hoogty in die leefwêreld van die moderne mens. Vandag hoef die mens

met minimale spierarbeid sy werk vir 'n bestaan te verrig. Daarteenoor het vorige

generasies se lewensbestaan met groot liggaamsinspanning gepaard gegaan.

Ongetwyfeld het die mens verstandelik vinnig vooruitgegaan, maar fisies

agteruitgegaan. Hedendaagse arbeid gaan eerder gepaard met spanning wat hy moeilik

kan ontlaai of wat hy selfs die moeite ontsien om wel te ontlaai. Die beroepswêreld

gaan vandag tot 'n baie hoë mate gepaard met spanning as gevolg van voortdurende

kompeterende elemente buite sowel as binne 'n persoon se beroep. Daarby kom nog

verkeerde of nadelige eet- en drinkgewoontes wat die mens 'n potensiële slagoffer

maak van kwale wat huloorsprong vind in die verwaarlosing van die liggaam sonder

die noodsaaklike fisiese oefeninge of ontspanning.

Die oormatige spanrung wat die leef- en werksituasie en die swak liggaamlike

toerusting van die moderne mens van ons tyd meebring, is die oorsaak van die

ontstellende toename in hartkwale, senuwee-aandoeninge en verwante siektetoestande.

"Ongelukkig word die jeug erfgename van hierdie swak toerusting, wat nie langer

geduld moet word nie. Daar moet gestreef word na 'n stewige fondament van

liggaamlike taaiheid" (Botha, 1975: 68).
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Die skool moet terdeë kennis neem van die invloed wat die tegnologiese onwenteling

op die skool het, want die masjien het ook in 'n groot mate die kind se lewe betrek

wanneer hy byvoorbeeld ontspan (meganiese speelgoed, radio, TV) en wanneer hy

werk (die menigte tegniese hulpmiddels wat die sleurwerk tuis verlig). Die enorme

taak om te verhoed dat die kind 'n geestelike vereensaamde en verskraaide wese word,

rus op die skool. Elke onderwyser of opvoedkundige moet die volgende kernvraag

beantwoord: Watter soort mens gaan die kind word wat 'n produk is van hierdie

sameloop van omstandighede? (Kruger & Krause, 1972: 221). Keet stel dit as volg:

"Dit is dus baie duidelik dat die kardinale belangrikheid van inspannende liggaamlike

aktiwiteit gruwelik misken is; daarvan getuig die feit dat geen beskaafde land so min

tyd aan liggaamlike opvoeding as Suid-Afrika bestee nie."

Geestelike spanning ("stress") is nadelig vir die mens se gesondheid. Hierdie spanning

word soms veroorsaak deur buitemuurse aktiwiteite wat 'n oormaat tyd in beslag neem

en gekenmerk word deur 'n hoë mate van voorskriftelikheid. Die kind word die hele

week sowel as die naweek georganiseer. " 'n Faktor wat ook hiertoe bydra en wat

dikwels onderskat word, is die geestesenergie wat via spanning dreineer" (Landman,

1983: 92). Rekreasieaktiwiteite, byvoorbeeld musiek of deelname aan spel: "". provide

healthful releases for pentup physical and mental energy" (Butler, 1972: 19).

Dat buitemuurse aktiwiteite van groot waarde vir die kind is aangesien oefening vir die

liggaam asook ontspanning vir die gees verskaf word, word deur Van Loggenberg en

Jooste (1970: 88) beklemtoon. Die Suid-Afrikaanse leerling se lewensgewoontes moet

dus so verander word deur deel te neem aan ontspanningsaktiwiteite dat negatiewe

gewoontes omskep sal word in aktiewe belewing in plaas van passiewe onthouding

(Bucher, 1972: 47).

4.2.2.7 Die bevordering van leierskap as doelwit

Die doel van buitemuurse aktiwiteite om leierskap te ontwikkel, is 'n besondere taak

van die skool. Die skool moet die leierspotensiaal van al sy leerlinge en ook sy
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potensiële leiers ontwikkel. "Jeugleiers moet geïdentifiseer en die geleentheid gebied

word om deeglik vir hul leierstake voorberei te word" (Cawood et al., 1981: 148).

Deur middel van buitemuurse aktiwiteite moet die skool die jeugleier die geleentheid

tot optimale ontwikkeling bied.

Thirion (1981: 129) wys daarop dat die skool 'n ideale kweekplek vir leiers bied deur

middel van 'n verskeidenheid verenigings, jeugbewegings en spel. Die Voortrekkers

is maar een voorbeeld waar leierskapsgeleenthede gebied word: "Dit is op hierdie

informele vlak waar daar 'n hegte band tussen leier en volgeling gesmee kan word en

waar wedersydse beïnvloeding 'n groot rol speel".

Omdat in die beoefening van buitmuurse aktiwiteite nie soseer op die intellektuele

vermoëns gelet word nie, kry selfs die minder begaafde leerling ruim geleenthede om te

ontluik, asook om sy leierskap te ontwikkel: " ...want intellektuele begaafdhede alleen

kan. van geen mens 'n goeie leier maak nie, aangesien dit maar een vereiste vir

konstruktiewe leierskap is (Clase, 1973: 5).

4.2.2.8 Kulturele doelwit

4.2.2.8.1 Die rol van kulturele invloede op kinderspel

Die mens het egter nie net behoefte aan die daaglikse brood nie, maar ook aan

gewoontes, tradisies en ander kultuurvorme wat net so 'n belangrike deel van sy

bestaan uitmaak. Die vraag wat "kultuur" is, word beantwoord deur die volgende

stelling: " ...culture means at least something cultivated, something ripened; it is

opposed to the raw and crude. Culture is also something personal; it is cultivation

with respect to appreciation of ideas and art and broad human interests". Kulturele

invloede speel 'n rol in die bepaling van die inhoud en betekenis van kinderspel. Spel is

'n bekende verskynsel by alle volke, kulture, volwassenes en kinders. Spel word in alle

vorme uitgevoer en voldoen aan sekere behoeftes van die mens. Dat die kind by

uitstek 'n spelende wese is, kan nie meer ontken word nie (Van Wyk, 1974: 1). Spel
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word as die kind se taal gesien en die kind bepaal in sy spel sy eerste kulturele

prestasies. Om hierdie kulturele ervarings uit te bou, is die belangrike taak van die

opvoeding.

4.2.2.8.2 Die rol van die opvoeding om kultuurbesit aan die kind oor te dra

Sonder die opvoeding is dit nie moontlik vir die individu of die gemeenskap om te

bestaan of homself in 'n nuwe geslag te vernuwe nie. Om die kultuur waarin die kind

gebore is, ten volle te begryp en te aanvaar, moet hy daartoe gelei en opgevoed word.

"Opvoeding is die instrument waarmee die kultuurbesit aan 'n individu oorgedra word"

(Van Loggerenberg & Jooste, 1978: 117). Verder word beklemtoon dat 'n kind nie

gebore is met die vermoë om waardes te evalueer nie. Hy moet opgevoed word om

bekend te raak met sy kulturele erfenis en met sy bepaalde norme wat hom in staat stel

om te onderskei tussen reg ofverkeerd (Griessel, 1987: 45).

Volgens Lubbe (1942: 13) leer ons uit die Voortrekkertyd dat die aard en inhoud van

die onderwys veral die sedelike vorming van die leerlinge beoog. Die taak van die

onderwysers was om 'n wakker oog te hou oor sedes en maniere, binne sowel as buite

die skool. Natuurlik kon die doel van onderwys uit die aard en inhoud daarvan

vasgestel word, naamlik die voorbereiding vir lidmaatskap van die kerk. Dit is duidelik

dat die jeug opgevoed moes word volgens daardie streng Calvinistiese leer in

ooreenstemming met die doelom die jeug voor te berei vir lidmaatskap van die kerk.

Die onderwys het dan ook 'n staatsburgerlike karakter gedra wat in ooreenstemming is

met Plato (1978: 73) se opvoedingsdoel wat deug veronderstel: "Plato had in mind an

education from childhood in virtue, a training which produces a keen desire to become

a perfect citizen who knew how to rule and be ruled as justice demanded".

Volgens die Leerplan vir Primêre Skole van die Kaapprovinsie in 1955 word deur

middel van Geskiedenis en Burgerleer die volkstradisies en -gewoontes, soos dit uit die

verlede ontstaan en gegroei het, beklemtoon as van groot kulturele belang. Verder

word benadruk dat hierdie tradisies en gewoontes nie as losstaande entiteite behandel



Hoofstuk4 Die Rol wat die Toepassing van Spel in die 184
Opvoedingsproses Speel

oet word nie, maar hulle moet in die atmosfeer van die geskiedenis lewe. Daarom kan

die belangrikheid en noodsaaklikheid van Geskiedenis as vak in die primêre sowel as

die sekondêre leerplanne nie oorbeklemtoon word nie.

4.2.2.8.3 Kennis van die rol van die verlede

Die romantiese en avontuurlike sy van die verlede moet beklemtoon word om die kind

se verbeelding gaande te maak. Baie van die feite mag dalk vergeet word, maar dan

sal die lesse en indrukke nog onthou word. Hierdie strewe straal dan deur tot die

ideaal van gesonde burgerskap nadat die kind sy verantwoordelikheid as lid van 'n

"beskaafde gemeenskap" agtergekom het uit die geskiedenislering. Verder moet die

kind se lojaliteitsbegrip teenoor huis en haard, volk en kerk verskerp, maar dit moet

ook sy simpatie en respek vir die wêreld daarbuite opbou. Dit is veral nodig in 'n

demokratiese land en in 'n tyd waarin die beweeglikheid van die mens die wêreld

kleiner en kleiner maak.

Die doelstelling van geskiedenisonderrig is om die verstandige en verligte

vaderlandsliefde aan te kweek sodat die kind die eie bodem, Suid-Afrika, bo alles sal

liefhê terwyl hy ook ander lande met respek sal bejeën. Baie belangrik as inleiding tot

die onderrig van geskiedenis is die vroeë kennismaking deur die kind met speletjies en

liedjies wat die kulturele agtergrond weerspieël. Këhler (1955: 113) wys daarop dat

ons eie volkspele huloorsprong gehad het in die eenvoudige piekniekspeletjies

aangespoor deur ons verlede as trekkende volk, ons sonnige klimaat en die gesonde

buitelewe. Piekniek en piekniekspele het sterk afgeneem en word op ander maniere

en op ander plekke beoefen. Die innerlike wese, die kern en hart van ons eie tipiese

ontspanningsaktiwiteite, naamlik die eenvoudige, ongekunstelde, lewenslustige

opelugspel het egter gebly. Hall (in Cass, 1971: 13) sê die "recapitulation theory"

verklaar dat kinders in hulle spel 'n herhaling en samevatting uitleef van die ervaringe

van die menslike ras vanaf die vroegste stadium van sy bestaan tot op die hede.
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Dramatisering word aanbeveel as 'n aktiwiteit wat die kind speelsgewys verplaas na die

gebeurtenisterrein en atmosfeer van die verlede. Die kind speel nou self deur inlewing

die rol van die historiese figure. Kinders verbaas hulle meerderes soms met hul

verbeeldingskrag, insig, inisiatief, vernuf en speeltalent, veral as die klem val op die

dramatiese gebeure wat om die lewens van groot mense gegroepeer word.

Grey (1987: 31) vertelook dat daar in die nuwe geskiedkundige tydskrif, Historia (Nr.

1), 'n beskrywing is van hoe 'n stukkie geskiedenis deur die kleinspan in die skool

gedramatiseer kan word as 'n onderdeel van 'n projektema: "Die idee is dat die kinders

in so 'n geval hulleself dan aantrek soos Voortrekkers met baarde, Voortrekkerklere,

sannas, kappies, pype, ensovoorts. Daar word vuur gemaak, koffie en melk gedrink,

wors gebraai, gejag, brandwag gestaan, gespeel, boereliedjies gesing en speletjies soos

jukskei, ensovoorts, gespeel. Dit is 'n halfdag van vrye dramatisering en belewing van

die Voortrekkerlewe in die opelug".

Piaget (1951: 141) het die oorgang van simboliese spel tot spontane kreatiewe

aktiwiteite in die spel van sy seun, Laurnt, bespeur. Op die ouderdom van sewe jaar

het Laurnt begin om kaarte te maak van die land waar hulle gewoon het en het alle

soorte mense wat daar gewoon het, voorgestel asook die ondervindings wat hulle

gehad het. Na die ouderdom van agt jaar het die verbeeldingskarakters verdwyn,

terwyl kaarte wat versigtig in detail geteken is, gegroei het tot kartografiese modelle.

Teen nege jaar het sy belangstelling gevorder tot ware kaarte van alle dele van Europa.

Ten laaste het sy simboliese spel op 'n geheel en al ander vlak verskyn. Sy kaart was

heeltemal korrek en objektief, maar die seun het nou gefassineer geraak deur die studie

van geskiedenis en die rekonstruksie van kostuums, meubels en argitektuur van

verskeie periodes. Hy en 'n skoolmaat het versigtig deur elke periode se literatuur

gewerk sodat hulle hul reproduksies korrek kon maak. Hier het simboliese spel

saamgesmelt met intellektuele en skeppende kreatiwiteit: "One needs to have seen a

three-cornered hat, silk breeches and lace ruffles, in an eighteenth century setting made

of cardboárd, in order to understand the pleasure that two eleven-year-old boys can

find in spending their leisure time in evoking the spirit of the past".
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Nel (1944: 5) stem saam oor die waarde van spel in die uitbeelding van volkskultuur en

beklemtoon dat die kind deur spel ingelyf word in die kultuur van sy volk asook in dié

van die mensdom: "...uit die aard van die saak moet die eerste na-apende spel,

aktiwiteite en materiaal waarmee hy in aanraking kom 'n nasionale kleur- ofliewers die

kleur van die volkskultuur dra. Spel is dus een van die eerste middele wat spontaan en

dus onbewus ingeskakel word om die kind in te lyf in die aktiwiteite van die gesin en

die volk". Verder wys Nel daarop dat: "...die ossewa die sentrum van ons

volkskultuur uitmaak; die geestesskeppings van die boer het dit as uitgangspunt

gehad". Daarom was die ossewa die eerste spelmateriaal van die kind. Hy beskou dit

as noodsaaklik dat die ossewa en alles wat daarmee saamhang, 'n groter rol moet speel

in die kind se speelgoed en dus ook in sy lewe.

4.2.2.8.4 Faktore wat nadelig inwerk op gesonde kultuurbou

Gesell en Ilg (1973: 363) beweer dat, na die mate waarin ons kultuur meer tegnologies

van aard word, na dié mate het die sielkundige welsyn en groei van die kind behoefte

aan groter beskerming. Tegnologie openbaar die neiging om tegnologie al meer en

meer in te span om die' spoed waarteen tegnologiese ontwikkeling plaasvind, te

ewenaar. Aanpassings deur die radio, tekenprente, "comics", rolprente en televisie wat

toegespits is op kinders, getuig hiervan. Hierdie dinge oefen 'n geweldige invloed uit

op die ontspanning van die skoolgaande primêre kind. Die oormatige benutting

Volgens Keyter (1941: 18) is die onontwikkelde kutuurvolke se hele lewensbeskouing

en godsdiens in hulle spel ingeweef. In ons kosmopolitiese moderne lewe met sy

vernietiging van alle nasionale kultuurbesittinge en sy uitbuiting van die selfsugtige en



Hoofstuk4 Die Rol wat die Toepassing van Spel in die 187
Opvoedingsproses Speel

losbandige neigmgs van die individuele mens, is baie van ons speelaktiwiteite en

ontspanningsvorme egter reeds van daardie dieper betekenis beroof.

4.2.2.8.5 Paslike speelgoed

Deur die skepping van 'n volkseie milieu en die versigtige keuse van speelgoed, wat

ook tuisgemaakte speelgoed met In Afrikaanse karakter insluit, kan ons die kind van

ons volk ook deur sy spel by ons kultuur inlyf.

Dit is 'n grootse ideaal wat Nel (1944: 7) koester vir 'n sentrale speelgoedfabriek om

speelgoed met In eg-Afrikaanse karakter te maak, maar die fabriek en die winkelier is

op winsbejag uit. Die ouers koop speelgoed wat vir hulle realisties en aantreklik lyk,

maar wat in werklikheid nie duursaam of van opvoedkundige waarde is nie. Die

kinders raak gou verveeld daarmee en breek of verniel dit. Die ouers is miskien

gemaksugtig of anders onkundig omtrent die aard van die speelgoed wat by die

ontwikkelingsvlak van die kind pas. Tuisgemaakte speelgoed met 'n Afrikaanse

karakter het In seldsaamheid geword. Dit is jammer om dit te moet erken.

4.2.2.8.6 Spel in kulturele aktiwiteite

Kultuur het ontwikkel langs historiese riglyne, geïnisieer deur lewens- en

wêreldbeskouinge en faktore wat bepalend ingewerk het op die ontwikkelingslyn van

ons volk. Uit belewenisse, opvattings, strewes en verskeie gebeurlikhede het kultuur

in die lewe van die Afrikanervolk uitgekristalliseer tot 'n volkseie waaroor jaloers

gewaak moet word in die opvoedingsprogram. Hierdie volkseie verwys na die

volgende:" ...alle materiële en nie-materiële verrigtinge van die mens. Dit sluit sowel sy

sosiale, godsdienstige, nywerheids- en politieke instellings as sy lewenskode in"

(Botha, 1979: 11).

Thirion (1981: 167) beweer: " ...om lid van 'n skool te wees, beteken op sigself om lid

van 'n kultuurgemeenskap te wees, want elke skool het 'n tradisie wat eie aan homself
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is". Deur buitemuurse aktiwiteite deel die leerling in volkseie jeugbewegings en

organisasies. "Die sukses sal afhang daarvan of die leerling betrokke was en wat sy

gesindheid teenoor die verenigings is." Verder wys hy daarop dat kultuurverenigings

die leerling help om koers te hou, om getrou te blyaan sy land en volk en, die

belangrikste, om getrou te blyaan sy Skepper. Om hierdie rede moet die belangrikheid

van kultuurverenigings nie onderskat word nie.

Viljoen (1971: 30) beklemtoon die doel van kultuurverenigings soos byvoorbeeld die

Voortrekkers, landsdiens, debatsverenigings, kore en volkspele om die leerling aan te

moedig om sy taal in ere te hou sodat: " ...hy in gedagte, woord en daad diensbaar aan

sy medemens en Skepper sal wees en dat hy sy eie lief sal hê".

Ook die doeltreffende aanbieding van jeugweerbaarheidsprogramme wat spel insluit en

die leerlinge aanmoedig om in toenemende mate kultuuraktiwiteite en speleprogramme

by te woon en aan te bied, sal die geleidelike gedying tot volwaardige burgerskap en

die positiewe sosialisering van die leerlinge verseker (Coetzer & Van Zyl, 1989: 74).

Spel dien nie net as middel vir die inlywing van die kind by die kultuur van sy eie volk

nie, maar al spelende reik die kind na ander kulture uit en word daar bruê gebou vir die

mensdom. Bettelheim (1954: 430) beklemtoon die waarde van spel as middel vir die

inlywing van die kind by die kultuur met die toepaslike frase: "We must value play as a

child's culture which, like any culture has its own language".

4.2.2.8.7 Die verhouding tussen "sport", "spel" en "kultuur"

Sport en spel het eweseer plek in die omvattende kultuurbeoefening van die mens as

taal, tradisie, studie en kunsskepping. Die begrippe "rekreasie", "spel" en "kultuur"

spruit uit die feit dat mense vrye tyd het wat vir hierdie doeleindes aangewend kan

word, daarom: "...as sport nie met kultuur skakel nie, sal dit noodgedwonge daarmee

wedywer".
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Die verhouding tussen sport en kultuur moet gesien word vanaf die uitgangspunt dat

die mens 'n totaliteitswese is en in dié hoedanigheid optree, hetsy in kultuurverband of

andersyds in spel- of sportverband.

Kriel (1971: 13-15) versoek dringend dat kinders wat uit "kultuur-arm" huise kom,

deur onderwysers met behulp van buitemuurse aktiwiteite gehelp moet word om dié

deel van hul kultuurerfenis wat hulle nie tuis ontvang nie, te verstaan sodat die

leerling dit sy eie kan maak. Verder moet die leerling se kennis van die vaderland, van

taal- of kultuurerfenis, van geskiedenis en tradisies uitgebrei word. Sodoende word 'n

gesindheid van patriotisme aangekweek wat gefundeer is op lojaliteit en

verantwoordelikheid teenoor die vaderland, sy bodem en sy natuurlike hulpbronne.

Deur middel van buitemuurse aktiwiteite moet die algemene doelstelling dus wees dat

positiewe gesindhede deur die nodige kennis by die leerling tuisgebring word sodat dit

kan lei tot 'n "positiewe godsdienstige opvatting en 'n doelgerigte volkstrots" (Kriel,

1971: 13).

4.2.2.9 Opvoeding as doelwit

Buitemuurse aktiwiteite is nie net ontspanning en vermaak nie, maar ook opvoeding

(Van Loggerenberg & Jooste, 1973: 64). Vir die kind se fisiese ontwikkeling is dit die

huisgesin wat daardie ruimte bied. Dit is hier waar die opvoeding in die meeste gevalle

spontaan geskied en waar die vorming van die karakter en die wil die hele kern van die

opvoeding vorm (Strydom, 1970: 37).

Spel- of sportdeelname moet 'n opvoedkundige aangeleentheid wees wat lewenslank

kontinueer en moet nie net gesien word as 'n middelom kinders van die strate af te hou

nie. Dit dra by om morele agteruitgang te bestry, dus 'n middel tot In doel: "Die

waarde van spel of sport verminder in direkte verhouding met die mate waartoe dit

doelopsigselfword" (Botha, 1980: 52).
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Die speel van speletjies is 'n baie ou en algemene vorm van leer. Hierdeur begin die

kind vir die eerste keer die betekenis van reëls in speletjies saam met ander begryp en

ervaar hy dat 'n reël te alle tye gehoorsaam moet word. Ook leer hy dat, as die reël

gebreek word, die spel nie meer sal funksioneer nie (Bester & Weyers, 1981: 16).

Deur speletjies leer die kind verder die gebruik van sy bene en al sy liggaamlike organe

ken en deur hulle te gebruik, bekom hy gesondheid en liggaamskrag. Deur spel maak

hy kennis met die buitewêreld, die fisiese eienskappe van voorwerpe wat hom omring,

hulle beweeglikheid en hul wisselwerking tussen mekaar.

Vir 'n normale kind is spel uiters belangrik en dit vorm deel van sy lewenspatroon. Dit

neem net so Inbelangrike plek in as werk en studie. Spel vir kinders moet volgens hul

speelbehoeftes beplan word en met die nodige reëls wat spel sinvol en gedissiplineerd

kan laat plaasvind, met ander woorde sillabusse of oefenprogramme wat verband hou

met die sosiale werklikheid. Die spelprogram moet nie net voorsiening maak vir die

uitblinkers nie, maar ook die minder begaafde moet die geleentheid gegun word om

hom op hierdie terrein te ontwikkel, te groei en ten volle uit te leef. Hierdeur is daar 'n

pragtige moontlikheid om die kind se vryetydspatroon vir die toekoms ten goede te

verander. Die pad van rehabilitasie deur sinvolle vryetydsbesteding is steil en lank en

verg geduld en oefening. Die taak van die skool betreffende hierdie aangeleentheid,

maar ook wat betref die vryetydsaspek op sigself, is nie te versmaai nie: "Ontkoming

aan die tirannie der verveling is geen geringe oopgave. Het is een sociaal-

pedagogische opgave van de eerste orde" (Beets, 1977: 37).

Fisiese speletjies het 'n spesiale plek in die skool. Die leerling word met fisiese

vaardigheid sowel as liggaamskrag en uithouvermoë geoefen. "In such an institution

everything must be a living interlocking whole which secures and advances the

interests of its members - never merely fragmented" (Froebel, 1967: 168). So 'n

fragmentasie het baie mense verarm. 'n Skool moet behoorlike plek vir spel, beweging

en geskikte groot speelgronde hê. Hierdie dinge is vir die skool se kinders nodig, maar
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ook vir die volwassenes van die gebied, want dit is tot die kinders se voordeel as almal

tot hulle lewe en spel bydra.

Omdat buitemuurse aktiwiteite inskakel by 'n skool se opvoedingsprogram, moet die

doel daarmee " ...die ontsluiting of ontplooiende verdieping van alle sienswyses van

die kind, elkeen afsonderlik en almal saam in die laaste instansie op God gefokus" wees

(Schoeman, 1975: 4). Verder wys hy daarop dat die buitemuurse aktiwiteite aan die

skoolhoof en onderwyser 'n besondere geleentheid bied om - deur middel van

kultuurverenigings, jeugorganisasies en sport asook die aankweking en vaslegging van

Christelike lewensnorme en -waardes - die kind tot volle ontplooing te lei.

Baie duidelik behels die onderwerp "opvoeding tot liggaamlike welsyn" meer as wat

die term "liggaamsaktiwiteite" beskryf. Lee (1942: 40) huldig die volgende mening:

" ...the promotion of growth, child culture - will include teaching both in the school and

on the playground" Die belangrikste feit is dat die spontane liggaamsaktiwiteit totaal

en al uit die lewenspatroon van die huidige mens verdwyn het. In die spontane

speelsituasie gaan dit om die beweging en die deelname. In die nuwe situasie en

omstandighede in skole en derhalwe ook in die speelprogramme word die doelstellings

geformuleer as sosialisering (Van der Stoep, 1975: 18).

4.2.3 Die skoolhoof se rol in die toepassing van spel as buitemuurse aktiwiteit

4.2.3.1 Inleiding

As gevolg die verskeidenheid van sy pligte moet die skoolhoof sy pligte en

verantwoordelikhede delegeer na 'n departementshoof wat hy as hoof van die

buitemuurse aktiwiteite aanwys. Hy mag egter nooit die waarde van sy betrokkenheid

by die opvoeding van die kind op buitemuurse vlak uit die oog verloor nie, want dit

hang van die hoof af of sy personeel 'n sukses of 'n mislukking van die buitemuurse

program gaan maak. Hoofde wat nie 'n insig in die Woord van God en

opvoedkundige norme het nie, salook nie by magte wees om die rigting in hul skool en
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op buitemuurse vlak aan kollegas en leerlinge aan te toon nie: "Die skoolhoof se

persoonlike lewens- en wêreldbeskouing, sy kundigheid as opvoeder, sy kennis van die

opvoedings- en aktiwiteitsprogram van sy skool sal dus 'n groot invloed op die skool

se belanghebbendes hê. Alleen as 'n deur-God-toegeruste leier, sal hy ook toegerus

wees om as leier en jeugleier teenoor sy personeel en leerlinge op te tree" (Thirion,

1981: 154-155).

Die gehalte van die onderwys en opvoeding wat in skole gelewer word, hang

hoofsaaklik van die skoolhoof af "Maar net soos hy bo die ander onderwysers in

posisie uitgestyg het, moet die eienskappe van die ideale onderwyser in die persoon

van die skoolhoof ook op volmaakter wyse tot openbaring kom sodat hy in alle opsigte

die lewende voorbeeld kan stel aan onderwysers, kinders, ouers en gemeenskap" (Van

Loggerenberg & Jooste, 1970: 471). Ook moet die skoolhoof deur sy voorbeeld die

klem nie net op geestelike en kulturele aktiwiteite laat val nie, maar hy moet ook die

stimulus wees ten opsigte van die buitemuurse aktiwiteite (Van der Merwe, 1968:

31).

4.2.3.2 Die skoolhoof se verantwoordelikheid ten opsigte van spel as 'n

buitemuurse aktiwiteit

Die skoolhoof moet in die eerste plek sorg dat elke onderwyser op hoogte is met die

nodige kennis rakende die belangrikheid van buitemuurse aktiwiteite en dat die regte

personeellid met die regte gesindheid, doelstelling en die verantwoordelikheid

daarvoor aangewys word.

Dit word van 'n skoolhoof verwag om sy leerlinge te ken, iets wat in baie groter skole

moeilik is. Deur betrokke te wees by die buitemuurse aktiwiteite, word die geleentheid

gebied om wel die leerlinge beter te leer ken. Die skoolhoof tree as skoolvader in die

plek van die huisvader op en die twee moet "...eensgesind, eenswillend, eensdenkend,

eensvoelend" wees (De Jager, 1970: 151). Gevolglik tree die skoolhoof byvoorbeeld

nou lerend, dan weer bemoedigend en inspirend op. Hy kan beurtlings hulpverlenend
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en raadgewend, leidend, bevelend, teregwysend of berispend wees en, indien nodig,

moet hy tug toepas. Volgens die skoolhoof moet die triomf van die enkeling ook die

triomf van die hele skool wees. Dit is die minderbedeeldes wat hulp, leiding,

bemoediging en aandag meer nodig het as diegene wat oorvloedig deel in die

begaafdhede en seëninge van die lewe (Van Loggerenberg & Jooste, 1970: 474).

Verder speel die skoolhoof 'n baie belangrike rol by die buitemuurse aktiwiteite. Sy

teenwoordigheid waar die leerlinge besig is met spele word deur die leerlinge, die

onderwysers en selfs die ouers hoog waardeer. Dit stimuleer die ouers tot meelewing

en samehorigheid, wat bevrugtend inwerk op die algehele heil van die skool. Die ouers

raak al meer en meer betrokke by hul kinders se skoolaktiwiteite en die skoolhoof en

sy personeel kan 'n groot bydrae lewer om die ouerbetrokkenheid en samewerking te

stimuleer, want daar word beweer: "There is not enough contact between parents and

teachers, that far too many parents feel frustrated and annoyed by the lack of

consultation and communication that even where means of communication exist they

are not used or are used unimaginatively" (Green, 1968: 13).

Betrokkenheid word weerspieël as die skoolhoof self in sy sweetpak help met die

afrigting of selfs van tyd tot tyd deelneem. Dit dwing respek af en sodoende is hy nie

net die magspersoon agter die lessenaar nie. Hierdie gesindheid van die skoolhoof stel

hom in staat om die kinders beter te leer ken, om hulle te bemoedig en om deur

evaluering selfs die nodige advies te verskaf

Ook moet die skoolhoof toesien dat buitemuurse skoolaktiwiteite nie oorbeklemtoon

word in verhouding tot klaskameronderrig nie. Dit is egter nodig dat daar 'n gesonde

balans tussen die beoefening van spel (alle buitemuurse aktiwiteite) en die

onderrigaspekte van die onderwys gehandhaaf word. "...Spel is slegs 'n middel tot 'n

doel en nie 'n doelop sigselfnie" (Van Loggerenberg, 1974: 2).

As die skoolhoof nie op die een of ander wyse by die buitemuurse aktiwiteite van die

leerling betrokke is nie, kan hy sy rol as leier nie na behore vervul nie, want hy as
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beplanner en toesighouer van die buitemuurse aktiwiteite het 'n besliste en bepalende

rol om te vervul in die organisering en toesighouding oor die buitemuurse program van

die skool (Thirion, 1981: 174-175).

Verder moet die skoolhoof deur sy invloed die nodige prikkels verskaf en sy personeel

motiveer om die beste uit hulle te kry ten opsigte van buitemuurse skoolaktiwiteite.

Hy moet differensieer sodat die beste toegeruste leerkrag hierdie aktiwiteite

respektiewelik kan behartig (Van Loggerenberg & Jooste, 1979: 471).

Die belangrikheid van die skoolhoof se betrokkenheid by die buitemuurse aktiwiteite

kan dus nie betwyfelof ontken word nie. "Die hoof gee die vonk! Die skoolhoof is

die beginpunt. Sy besieling en motivering kan die hele skool laat vlam vat. Sy

traagheid en ongemotiveerdheid kan die mooiste program tot mislukking doem en die

beste potensiaalonbenut laat" (Coetzee & Kapp, 1979: 1).

Die skoolhoof se invloed wat hy op buitemuurse vlak uitoefen, is dus geweldig groot,

want dit is juis hy wat die gang en die gees daarvan bepaal. Hy moet in alle opsigte

rigting en leiding gee en dit kan hy slegs doen deur volgens die Woord van God te

handel, maar ook deur "...professional knowledge of the norms which govern the

educational process" (Schouis, 1972: 40). Dit is juis hier waar die welwillende

skoolhoof se kanse legio is om sy invloed as leier te laat geld. Hy moet self toesig hou,

belangstelling toon en die inspirasie wees. So sal hy sy leerkragte en leerlinge kan lei

om deur bemoeiing, toewyding, geesdrif en deursettingsvermoë vir sy skool iets moois

tot stand te bring (Van der Merwe, 1968: 31). Hy moet met ander woorde die

motiveringsmag wees en sorg dat In gesonde, opbouende gees in alle buitemuurse

aktiwiteite sal heers.

4.2.3.3 Die skoolhoof se invloed op die geestelike ontwikkeling van die kind

Belangstelling in die kind se buitemuurse spel vanaf die kant van die skoolhoof lei tot

motivering om te alle tye sy beste te lewer. Omdat spel volgens Lazarus se
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ontspanningsteorie 'n helende invloed op die kind het, sal die skoolhoof se

aanmoediging om deel in enige vorm van spel te hê, die teruggetrokke kind met 'n

vermoeide gees ontwikkel en ontplooi in sy totale wese. Met ander woorde, die

vermoeide gees word deur spel weer herstel.

Om al hierdie doelstellings met buitemuurse aktiwiteite te verwesenlik, moet die

skoolhoof 'n diep gelowige mens wees wat sy menslike swakhede ken en gedurig bid

vir leiding van Bo. Wat baie belangrik is, is dat hy as skoolhoof nooit sy geloof in die

opvoedeling en die toekoms moet verloor nie (Rossouw, 1980: 228).

Die skoolhoof is in 'n ideale posisie om so 'n positiewe invloed op die geestelike

ontwikkeling van sy leerling uit te oefen. is. Die gees en leiding wat daar op die buite-

muurse vlak van die skool op die leerlinge uitgaan, is onontbeerlik. "Een van die

vernaamste aspekte van 'n skoolhoof se leierskap is juis om kontak tussen hom en sy

leerling te bewerkstellig en sodoende 'n gesonde gees en verhouding met hulle op te

bou" (Van Loggerenberg & Jooste, 1970: 473).

"Wanneer 'n skoolhoof dus sy leerlinge ken, sal hy ook weet hoe om op taktvolle wyse

noodsaaklik dat hy op die terrein van die buitemuurse aktiwiteite betrokke sal wees,

want hier in die informele situasie sal hy die kinders baie keer beter leer ken as in die

klaskamer. Dit is dan ook hier waar die leerling na die skoolhoof salopsien om die

koers aan te dui. Daarom sal hulle ook na hom opsien om die regte kultuurrigting in sy

lewenswandel te bespeur (Thirion, 1981: 158).

4.2.3.4 Die skoolhoof se invloed op die kulturele spelontwikkeling van die kind

Veral die primêre skoolleerling, omdat hy tot 'n hoë mate ten goede beïnvloedbaar is en

vatbaar is vir lewensindrukke, moet kultuur belewe om sodoende tot volle ontplooiing

gelei te word: "...culture as a whole, (is a ) way of life (and) must include áll the arts,
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all the sciences, historical and geographical influences, philosophy, religion, political

and social theory" (Davies, 1965: 16).

Die skoolhoof sal dus self 'n aktiewe vaderlandsliefde moet openbaar, 'n liefde vir sy

eie kultuur, asook nasietrots en nasieeer om sodoende die regte gesindhede ten opsigte

van die kinders se kulturele vorming by hulle aan te wakker (Thirion, 1981: 158). Die

skoolhoof se belangstelling in sy volk se geskiedenis en volkserfenisse sal 'n trots vir sy

tradisies, sy land se vlag en sy volkslied by die leerling aanwakker. Daarom is dit

belangrik dat die skoolhoof sal sorg dat hy die nodige kontak met sy leerlinge het om

die uitlewing van hierdie beginsels en gesindhede, met die regte gevolge, aan hulle te

openbaar. Met die verandering van die tydsgees is dit meer as ooit belangrik dat die

kind leiding ten opsigte van kultuuraktiwiteite moet kry. Die skoolhoof moet deur sy

optrede en sy eie oortuigende ingesteldheid teenoor geestelike en kulturele aktiwiteite

sy leerlinge en personeel op 'n positiewe wyse beïnvloed. Dit kan hy alleen met

sukses doen as hy self waardering vir die skone en 'n liefde vir sy volk, taal en

vaderland het. Omdat die skoolhoof simpatiek teenoor die kultuur staan, sal hy

voortdurend sy personeel en leerlinge aanmoedig om aktief deel te neem aan kulturele

aktiwiteite soos Voortrekkers, volkspele, debatsverenigings, kore en kunswedstryde. "

'n Lewenskragtige skool wat in sy opvoedingstaak die kultuurfakkels by die skool

brandend hou, dien ook as genoegsame vonk om die kultuurfakkels in die gemeenskap

aan die gang te kry en te hou" (Van Loggerenberg, 1980: 7).

Die mens, as ewebeeld van God geskape, is alleen in staat om kultuurvormend op te

tree en "".is eie aan geen ander geskape wese nie" (Schoeman, 1975: 31). Hierdie

aanhaling impliseer dat kultuurskepping deur die eeue heen gekoppel is aan die

historiese ontwikkeling van, onder andere, volkere. Kultuuromskrywings moet egter

nie vanuit die historiese gesigshoek alleen verklaar word nie, want dit sou neerkom op

verabsolutering van die historiese werklikheidsaspek en dit sou" ...gemeenplasing wees

om te sê dat dinge (kultuur) in die loop van die geskiedenis ontstaan het" (Schoeman,

1975: 31). "Dit is dus duidelik dat die mensekind se latente kultuurvermoëns langs die

weg van die Christelike opvoedingsbeginsels gekanaliseer en georden moet word,
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sodat die opvoedeling tot 'n punt van volle beheersing van aspekte omhoog gelei

word" (Schoeman, 1975: 203).

"Vanuit Christelik-pedagogiese standplaas, en vanuit Christelik-reformatoriese insigte,

is daar dus deur die algemene genade van God slegs by die mens inkledinge toegeken

om kultuurvormend te fungeer: Anders as by die dier, is die moontlikheid tot

verdiepende en ekspansiewe ontsluiting (van latente vermoëns) by die mensekind

aanwesig" (Schoeman, 1975: 171). "Die volwassene skep 'n situasie waarin die

volwassene (owerheid en onderwyser) en die kind (opvoedeling) saamkom met die

doel, met die oog daarop dat die kind hierdie norme sal leer ken en hopelik aanvaar, én

deur sy beheersing daarvan sy kultuurmandaat oor die wêreld daarbuite sal nakom"

(Theron, 1978: 12-13).

Die term "rekreasie", wat spel sowel as sport omsluit, is 'n integrerende sosiale funksie

by mense. "Die spelgedrag van mense weerspieël die unieke gewoontes en kulture van

'n gemeenskap" (Botha, 1979: 11). Kultuuraktiwiteite wat nie gemik is op materiële

bestaansoorweginge nie, impliseer aktiwiteite met die oog op rekreasie: net so is

spelbeoefening met die doelom te ontspan, ingestelop rekreasie.

Mensehandeling word geïnisieer deur kennis wat aangewend word vir skepping en is

onderhewig aan begrip, want sonder begrip is handeling sinneloos (Schoeman, 1975:

202). Ware begrip en insig en kennis spruit nie uit menslike besef nie, maar ware

kennis is slegs moontlik in die lig van God, soos geopenbaar in die Woord van God.

Aldus gesien, kan die mens nie onafhanklik van God skeppend werksaam wees nie,

want "...hij schept niet, maar geeft slechts een goddelijke vorm aan de materie"

(Dooyeweerd, 1963: 28).

4.2.3.5 Die skoolhoof se invloed op die leerling se deelname

Dit is duidelik dat die skoolhoof nie net moet konsentreer op die geestelike en

kulturele aktiwiteite nie, maar dat hy ook die stimulus ten opsigte van buitemuurse
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aktiwiteite moet wees. Dit is veralop hierdie gebied waar hy die beste geleenthede kry

om hom as leier te laat geld. Hy moet voortdurend sorg dat 'n opbouende gees te alle

tye in die buitemuurse aktiwiteite heers en hy moet die personeel en veral die leerling

motiveer om deel te neem (Thirion, 1981: 160).

Dit bring ons by die begrip "motivering". Die woord "motiveer" is afgelei van die

Latynse woord "movere" wat beteken om te beweeg. Om iemand te motiveer, soos

die skoolhoof die leerling moet motiveer, beteken dus om hom in 'n bepaalde rigting te

laat beweeg, dit wil sê om hom te aktiveer om 'n bepaalde handeling uit te voer. Die

ideale toestand wat ons met die kind in 'n bepaalde rigting wil bereik, byvoorbeeld om

sy vrye tyd nuttig te gebruik, is intense belangstelling en dus volgehoue inspanning

(Pretorius, 1971: 53).

'n Deeglike begrip en doeltreffende aanwending van motiveringstegnieke sal

belangstelling opwek en blywende belangstelling verseker. Arnold GeseIl, Direkteur

van die Kliniek vir Kinderontwikkeling en professor in medisyne aan die Yale

Universiteit, los die eetprobleem van klein kinders op deur die probleemkind met twee

goeie eters aan tafel te plaas. Sodra die twee goeie eters hul porsie weggesluk het,

gryp hulle die swak eter sekos voor hom weg en eet dit op. Na dit een of twee keer

gebeur het, pak die swak eter sy kos vinnig en begin eet. GeseIl maak dus gebruik van

kompetisie om die gewenste reaksie uit te lok, dit wil sê om die kind te motiveer of te

aktiveer in 'n rigting waarin hy voorheen nie wou beweeg nie. Kompetisie is dus een

motiveringsrniddel wat aangewend kan word (Pretorius, 1971: 54).

Ten laaste kan die skoolhoof se belangstelling positiewe gevolge hê (Rossouw, 1980:

224), veral as die leerling ten volle voorberei is vir die toekoms.

4.2.3.6 Die skoolhoof se rol in die voorbereiding van die kind vir sy toekoms

Die belangrikste aspek is dat die skoolhoof 'n studie moet maak van die kind om die

regte rigting aan te dui. Om by dié punt te kom, woon die skoolhoof buitemuurse
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aktiwiteite by om in die eerste plek sy belangstelling te toon en so in kontak en in

voeling met sy leerkragte en leerling te kom en te bly. Sy belangstelling en - waar

moontlik - leiding, kan 'n positiewe gevolg hê. Wanneer hy daarin geslaag het om sy

leerlinge so te beïnvloed dat hulle hul vrye tyd met deelname aan buitemuurse

aktiwiteite verwyl, sal die volgende getuienis sekerlik nie verniet deur sy leerlinge

gemaak word nie: "Ek kan nou tot die slotsom kom dat daar 'n tyd is wat ek aan my

verpligte dagtaak moet wy; daar is 'n tyd wat ek my vryetyd kan noem, ek moet vermy

om tydens hierdie vryetyd ledig of verveeld te wees" (Bester & Steenberg in Thirion,

1981: 81).

4.2.3.7 Die skoolhoof se rol in die bevordering van leierskap

Die skoolhoof speel 'n baie belangrike rol in die bevordering van leierskap. Omdat

leierskap aangeleer kan word en leiers dus gevorm en ontwikkel kan word, moet die

skoolhoof hom/haar dit ten doel stelom die leierskapspotensiaal van alle leerlinge deur

middel van buitemuurse aktiwiteite ten volle te ontdek en te ontwikkel.

Spel as buitemuurse aktiwiteit dien as 'n ideale middelom leierskap te ontwikkel en te

vestig. Die kind kry deur spel die mees natuurlike en spontane opleiding en oefening in

die bemeestering van leierskap. Sodoende kry hy dan ook geleenthede om die ware

genot van leierskap te ervaar en uit te bou.

Buitemuurse leierskapsontwikkelingsprojekte in die skool kan baie waardevol wees en

dit vind in 'n informele en ontspanne atmosfeer plaas. Op hierdie gebied is die

geleenthede vir benutting legio. Naweekseminare vir leiers, spelleiers en

organiseerders; buitemuurse geleenthede vir volkspelebyeenkomste; swemgalas;

kultuurgeleenthede en leierskapsontwikkelingsgeleenthede vir hoë leierskappotensiaal

kan byvoorbeeld gereël word.

Buitemuurse prefekte kan tot groot nut en voordeel vir die skool, die gemeenskap en

die individu wees. Dit kan die skool se dissipline bevorder. Ander voordele vir die
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skool kan byvoorbeeld wees dat die prefekte gemeenskapsprojekte aanpak by te dra

tot die gemeenskapsontwikkeling. Sodoende word die skool se beeld in die

gemeenskap verhoog en 'n tekort aan leiers in die gemeenskap aangevul. Vir die

leerlingmakkersgroep se voordeel is die feit dat hulle deur die prefekte 'n inspraak in

die besluitnemingsproses van die skool het en dit kan tot 'n verhoogde groepmoreel

bydra. Prefekskap dien vir die individuele leier as' n uitlaatklep van sluimerende

leierskapspotensiaal en bou 'n positiewe selfbeeld en selfvertroue.

Verder kan die skoolhoof toesien dat die prefekte op hul beurt gereeld ontwikkelings-

programme met die oog op leierskapsontwikkeling uitvoer, asook indiensopleiding vir

junior standerds en dag-, middag-, aand- ofuurbyeenkomste om sake soos organisasie

en beplanning met betrekking tot spelleiding te reël en te bespreek. Op dieselfde wyse

kan 'n demonstrasiegroep gereël word om byvoorbeeld volkspele aan 'n groot groep

te demonstreer.

Die skoolhoof kan die kenmerke van die ideale leier op aanskoulike wyse verduidelik

en beklemtoon: Hy aanvaar nie alle lof vir homself alleen nie; hy benut die groep se

talente; betrek sy groep by beplanning; bou aan 'n hoë moreel in sy groep; glo in

spanwerk; glo in taakverrigting deur groepsamewerking; is erkentelik teenoor

groeplede; lei sy groep om doelstelling en spel te verstaan; neem nie alleen besluite

nie; sorg dat sy groep belangstel en betrokke raak; werk hard en inspireer ander tot

harde werk.

Die skoolhoof demonstreer op 'n tasbare wyse hoe 'n leier die groepmoreel kan bepaal

deur aanvoeling of gesprekke met individuele groeplede of met die groep as geheel.

Met hierdie inligting wat hy so verkry het oor swakhede in die groepmoreel, kan hy

daaraan werk om dit te verbeter.
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4.2.3.8 Die skoolhoof dien as 'n rolmodel

Alles hang van die skoolhoof af of die skool, die personeel, die kinders en die ouers na

groot hoogtes gelei sal word en of die skool as instelling andersins sal stagneer. Sy

persoonlike lewens- en wêreldbeskouing, sy kundigheid as opvoeder, asook sy kennis

van die opvoedings- en aktiwiteitsprogram van die skool sal 'n groot invloed op die

skool en belanghebbendes hê. Alleenlik as 'n deur-God-toegeruste leier sal hy

toegerus wees om as leier en jeugleier teenoor sy personeel en leerlinge op te tree.

Besondere vereistes, take en verpligtinge word aan die skoolhoof toegeskryf : "... 'n

persoon met In integriteit en leierskapvermoëns, wat in alle opsigte 'n lewende

voorbeeld kan stel aan sy assistente, kinders, ouers en gemeenskap, want dit is juis op

grond hiervan dat hy in In leiersposisie geplaas is" (Van Loggerenberg & Jooste,

1979: 471).

Die leerlinge moet dus trots wees op hulle skoolhoof, sy kleredrag, sy taalgebruik, en

sy doen en late oral waar hulle hom in die praktyk van die lewe sien - die ware heer

onder alle omstandighede (De Jager, 1970: 151). Kinders sien op na hulle skoolhoof

en identifiseer met hom. Hulle begin selfs om sy lewenswandel en -beskouings na te

volg (Thirion, 1981: 156).' "Daarom kan dit· in 'n Christelike gemeenskap alleen 'n

diep gelowige man en vrou wees - iemand wat sy naaste ken, liefhet en dien soos hy

die Here ken, liefhet en dien (Rossouw, 1980: 171). Verder voeg hy by dat, as die

skoolhoof homself leen vir deelname in die gemeenskap wat buitemuurse-, sport en

kulturele aktiwiteite betref, word die kinders onbewustelik beïnvloed om dieselfde te

doen.

4.2.4 Die onderwyser se rol in die toepassing van spel as buitemuurse aktiwiteit

4.2.4.1 Inleiding

Dit is 'n feit dat die mees fundamentele eienskap van die menslike natuur sy

aktiwiteitsdrang is wat hy reeds sedert die eerste maande van sy bestaan openbaar
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(Keyter, 1941: 8, 49). Hierdie natuurlike drang van die kind vind gewoonlik uiting in

spel. Nou tree die simpatieke en inspirerende rol en leiding van die onderwyser na

vore as baie belangrik en noodsaaklik om die kind se liggaamlike ontwikkeling tot sy

reg te laat kom.

In die verband van buitemuurse aktiwiteite word verwys na die belangrike rol van die

onderwyser om kinders te leer om in bewegingsuitdagings uit te blink (Bunker, 1991:

468); om die vereiste beheersing van hul gemoedsgesteldheid te kweek; asook om

ritmiese handelinge te verskaf en deelname aan te moedig. Kinders kyk spontaan op na

die onderwyser vir aanmoediging en leiding in die buitemuurse aktiwiteite (Keyter,

1941: 5).

4.2.4.2 Die benutting van geleenthede op buitemuurse vlak

Hierdie terrein vorm 'n onlosmaaklike deel van die skoolkurrikulum. Elke ware

onderwyser voel hom outomaties geroepe om sonder enige bykomende eise - veral

materiële eise - elke opvoedeling op die buitemuurse gebied op die pad van ontsluiting

te begelei. Die buitemuurse terrein is meer informeel as die klaskamer en die

wisselwerking wat tussen opvoeder en opvoedeling plaasvind, kan van onskatbare

waarde wees. Daar is geen beter manier om In kind te leer ken as juis om ongedwonge

met hom om te gaan nie (Pistorius, 1976: 256). Die waarde van die betrokkenheid van

die onderwyser met die kind as dit kom by fisiese buitemuurse aktiwiteite, word deur

die volgende aanhaling beklemtoon: "Hy wat liefhet, salook beskerm en bewaar"

(Strydom, 1973: 154).

Die onderwyser moet 'n deeglike studie maak voordat hy/sy 'n werkskema saamstel.

Elke onderwyser moet homself gedurig die vraag afvra of hy werklik met opvoedende

onderwys besig is. Die onderwyser moet bestendig en standvastig optree en daar mag

nie dubbele standaarde gehandhaaf word nie. Die onderwyser mag nie van die leerling

verwag om die skoolgronde netjies te hou en dan self sigaretstompies doodtrap of

weggooi nie. Hierdie onderwyser moet ook beskikbaar wees om die leerling wat
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probleme het, te woord te staan. Probleme kan wissel van leerprobleme tot

roosterbotsings van buitemuurse aktiwiteite. As roepingbewuste idealis snoer die

onderwyser kragte saam met kollegas in 'n grootse poging om 'n doeltreffende

onderwysstelsel daar te stel (Kotzee, 1975: 54).

4.2.4.2.1 Die invloed van die onderwyser

Dit is dus in die mag van die leerkrag om die kind beduidend te lei tot deelname aan

buitemuurse aktiwiteite deur die nodige invloed wat hy op die kind uitoefen. Na

aanleiding van so 'n leerkrag se invloed getuig 'n vorige Staatspresident, sy edele B.l

Vorster: "Hy is die man wat my gemaak het wat ek vandag is" (Die Voksblad, 1973:

4).

Die leerkrag is die instrument in die hand van die skool om buitemuurse

skoolaktiwiteite te implementeer tot sinvolopbouende middele. In die klasonderrig

leer hy hulle ken as 'n "passiewe en gedissiplineerde" groep, want die situasie in die

klaskamer is heeltemal anders as op die sportveld of in die konsertsaal. Naas die

opvoedeling wat beskou kan word as die spil waarom die hele opvoedingsituasie draai,

is die opvoeder die heel belangrikste in die onderwysketting, want die

opvoedingspraktyk rus immers in sy hande. "Die sentrale figuur in die onderrigsituasie

in formele verband, is die onderwyser wat in sy verhouding met die volwassewordende

jeugdige, nie net toegespits is op verbreding van die kennis, waardigheid en

selfstandige denke van die opvoeding nie, maar veralook toegespits is op die positiewe

ontwikkeling van die sedelike karakter en van die hele persoonlikheid van die

volwassewordende" (Gunter, 1977: 12).

Die grootste Opvoeder van alle tye is gestuur uit liefde, het opgetree in liefde en het

onderrig in liefde. As die beginsel van liefde veranker is in die lewe van die

onderwyser, sal dit ook uitkring na sy kerk, sy volk en sy vaderland. So sal die

geroepe onderwyser hom laat lei deur die verlede en die eise van die hede. 'n Leier

(opvoeder) en sy volk is dus onafskeidbaar verbonde aan mekaar. Ware opvoeding
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spruit uit innerlike geluk. Die onderwyser moet werklike vreugde openbaar.in sy werk:

"...hy moet arbeidsvreugde ondervind en belewe". Daar bestaan egter geen twyfel dat

die onderwyser die invloedrykste faktor in alle stelsels van praktiese opvoeding is nie,

want tot dusver kon daar nog geen plaasvervanger vir die onderwyser gevind word nie

(Coetzee, 1962: 69).

Die buitemuurse vlak is een van die terreine van die opvoeding waar die onderwyser

of opvoeder in werklikheid onvervangbaar is. Die onderwyser se betrokkenheid by en

invloed op die kind in die buitemuurse aktiwiteit sal bepaal tot· welke mate hy

suksesvol was in die omhoogleiding van die kind. Eise wat aan die opvoeder gestel

word, is oneindig hoog want: "...dit is nie die stof wat ons geleer het nie, maar die

man en vrou van wie ons alles geleer het wat ons by bly, wat ons lewenshouding, ons

ideale, ons belangstellings bepaal het en bly bepaal" (Coetzee, 1962: 70).

Daar word dus 'n baie hoë premie op die opvoedende onderwys geplaas. "A teacher

affects eternity; he can never tell where his influence stops" (De Witt, 1979: 13).

Ook buite die klaskamer in die beoefening van buitemuurse aktiwiteite identifiseer die

leerlinge hulle met hulonderwysers deur die waardes en norme van hulle onderwysers

hul eie te maak (De Vries, 1978: 93). Verder is die leerling in die primêre skool

eiesoortig en vereis 'n besondere onderwyser: "Dit is 'n persoon wat weet wat hy wil

bereik met die kind, wat hy kan bereik met die kind, wat hy moet bereik met die kind

en wat weet hoe hy dit met die kind sal bereik" (Kruger, 1978: 23).

4.2.4.2.2 Eienskappe van die onderwyser

Leerkrag met opregte belangstelling en die regte gesindheid teenoor buitemuurse

aktiwiteite beskik oor 'n besondere sosiale trefkrag. Daarby spreek eienskappe soos sy

geaardheid, vriendelikheid, geduld, bereidwilligheid, simpatie, en die vermoë om te kan

wen ofverloor tot die kind. Hy sal hierin nageboots word deur die leerlinge.
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Verder moet die onderwyser self geen emosionele probleme ervaar nie. Hy moet leer

om sy "...humeur te bedwing, te alle tye selfbeheersend en waardig op te tree, en om

probleme van emosionele steurnisse by homself te ontdek en te bowe te kom sodat hy

ook voorkomend sal kan optree en situasies sal vermy wat tot angs, vrees,

minderwaardigheidsgevoel en ander steurnisse by sy leerlinge sal lei en die goeie gang

van sy werk sal benadeel" (Fourie, 1973: 78-79). Dit dui ook daarop dat die

onderwyser self geestelik volwasse moet wees en dat hy nie alleen die kinders moet

voorgaan en die rigting aandui nie, maar dat hy ook tree vir tree saam met sy leerlinge

sal stap en hulle sal inspireer en onderskraag waar dit nodig mag wees. Dit is die

onderwyser se plig om op die verskillende lewensterreine aan die jeug te toon dat die

volwassene geestelik volwasse is en dat hulle vreesloos kan volg (Theron, 1976: 13).

"Elke mens, ook die onderwyser, het oor grondliggende dinge sekere oortuigings; al

hierdie oortuigings oor grondliggende dinge saam, kan ons iemand se lewensbeskouing

noem. Die diep oortuigings wat gehuldig word oor God, geloof, sedelikheid, kuns,

politiek, volk en kerk is alles lewensbeskouing" (Rossouw, 1977: 20).

4.2.4.2.3 Die nodige opleiding vir die onderwyser

Vir die kweek van sulke diep oortuiginge en heilsame gewoontes by die leerlinge is

buitemuurse skoolaktiwiteite besonder belangrik en noodsaaklik. 'n Groter mate van

onderrig vir die voornemende onderwyser in jeugleierskap en motivering word sterk

aanbeveel. Wat uiters belangrik en essensieel vir die leerkrag in hierdie verband is, is

kennis van gesondheidsopvoeding en veral gedragspatrone geïnisieer deur die

verskillende lewensfases van die kind. Die onderwyser moet oor 'n goeie kennis van

die menslike liggaam beskik, asook oor 'n kennis van die Fisiologie en Anatomie. Hy

moet die regte waardering vir die liggaam by die leerling kan inskerp en goeie

gesondheidsgewoontes by hulle aankweek. Nie net kennis van die gesondheidsaspek is

nodig nie, maar hy moet ook "...deur die woord wat wek en die voorbeeld wat trek,

die regte waardering vir ontspanning by sy leerlinge kan aanwakker" (Fourie, 1973:

79).
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Die onderwyser moet dus opgelei word om die leerlinge in een of ander gesonde fisiese

aktiwiteit sinvol te begelei. Die gesondheid van die leerling is vir die onderwyser van

die uiterste belang, want swak gesondheid kan soms by die leerling bepaalde

gedragspatrone veroorsaak. Boonop moet die onderwyser altyd 'n student bly en

intellektueel tred hou met die eise van die tyd en van sy beroep (Fourie, 1973: 78).

Verder, deur gemotiveerd op te tree, sal die leerkrag nie net die aansien van sy hoof,

kollegas en die kinders geniet nie, maar ook van die ouergemeenskap, want hy staan

ook in verhouding tot hulle. Sodoende kan hy hulle besiel vir die taak van die

opvoeding van hulle kinders. Die leerkrag wat daarin slaag om die aansien,

welwillendheid en vertroue van die gemeenskap te verwerf, staan baie sterk in die

beoefening van sy opvoedingstaak (Van Loggerenberg, 1975: 2). Die goeie

verhouding tussen die ouers en die onderwysers word verstewig wanneer die

onderwyser sy/haar gewig ingooi in die bedrywighede van die gemeenskap, omdat daar

op dié wyse met ouers buite skoolverband saamgewerk en 'n goeie verstandhouding

met hulle geskep word (Kruger & Krause, 1972: 223).

Laastens moet daar gewys word op die belangrikheid daarvan om die kind in sy

totaliteit weerbaar te maak, met ander woorde, naas die fisiese ook die geestelike. Die

onderwyser moet voortdurend daarvan bewus wees dat die fisiese en die geestelike

ontwikkeling onafskeidbaar aan mekaar verbonde is, aangesien 'n gesonde liggaam ook

'n gesonde gees moet huisves voordat daar van weerbaarheid gepraat kan word. Die

ontspanning wat gesonde deelname aan buitemuurse aktiwiteite bied, is eintlik

waardevolle voorkomende werk en daarom moet die maksimum aantal kinders hierby

betrek word. Verder is dit die taak van die onderwyser om 'n studie te maak van die

wyse waarop dit ten bate van die kind se volwassewording benut kan word (Pistorius,

1976: 144).
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4.2.4.3 Die invloed en betrokkenheid van die onderwyser ten opsigte van die

geestelike ontwikkeling van die kind

Die rol wat die onderwyser speel ten opsigte van die geestelike ontwikkeling van die

kind deur buitemuurse aktiwiteite word al hoe belangriker en in der ware onontbeerlik,

want die jeug is teenswoordig besig om in Intoenemende mate geestelik te verval. Die

betrokkenheid van die onderwyser wat betref die geestelike ontwikkeling van die kind

in die formele onderwys geniet die hoogste prioriteit en die moontlikhede om hierdie

betrokkenheid na die buitemuurse aktiwiteite te laat uitkring, is legio. In die eerste

stadium van die kind se ontwikkeling sal hy baie keuses aan sy onderwyser oorlaat en

hom naïefvolg (De Vries, 1978: 90). Dit is veral op die buitemuurse vlak waar die rol

van die onderwyser onontbeerlik is, omdat daar soveel verskillende aspekte van die

lewe aan hom bekendgestel word. Die kind se gesindheid teenoor opponente en

spanmaats; sy houding ten opsigte van wen of verloor; die toepassing van spelreëls;

eerbied en ontsag vir ander se besittings; geloof en vertroue in ander; maar ten slotte,

sy hele lewenshouding en -uitkyk, sal bepaal tot welke mate die betrokkenheid van sy

onderwyser hom tot geestelike weerbaarheid gelei het (Thirion, 1981: 165). Ook in

die handhawing van sekere lewenswaardes en -norme is die onderwyser as model-

figuur Invereiste vir die onderwysberoep.

Verder kan gevra word hoe die Christenonderwyser, wat self midde in die materieel

geïnspireerde leefwêreld staan, In verandering in die kind se leefwêreld teweeg kan

bring. Die uitgangspunt van alle onderwysaktiwiteite moet terugbeweeg na die

verordening van God: "Slegs deur die Christelike religie in die hart gegryp, stoot uit

die hart omhoog die ware beskawingskrag in al die lewensuitgange" (Schoeman, 1975:

219). Hiervolgens is dit duidelik dat die leerkrag ook die jeugleier van die hede is.

Rossouw (1980: 104-111) toon die rol van die onderwyser as jeugleier aan. Wanneer

die opvoedeling gesien word as In skepsel Gods en die opvoeder as In wese met

dieselfde einddoel, moet die skool op elke terrein van sy doen en late hierdie verhewe

eindbestemming per se nastreef en uitbou en verhef bo die vreemde wat verderwend en

verengend op die volksakker inwerk: "Dit moet onderwysers se uitgesproke doel wees
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om die jeug op te voed tot verantwoordelikheid, taakaanvaarding en Christelike

perspektief' (Kriel, 1971: 14). Die kind sal homself voortdurend identifiseer en toets

aan die onderwyser se optrede en wanneer hy misluk, dit ook soms aan sy onderwyser

toeskryf. In die praktyk kom dit daarop neer dat die leerling hom met sy onderwyser

identifiseer deur daardie norme en waardes wat sy onderwyser s'n is (De Vries, 1978:

93). Die onderwyser moet dus die draer van volwassenheid wees.

lndien die buitemuurse aktiwiteitsprogram van die kind dus tot sy reg moet kom, is die

onderwyser se betrokkenheid absoluut noodsaaklik. Baie mooi eienskappe kan by die

kind aangekweek word deur die regte leiding en hulpverlening van die onderwyser.

Onder sy leiding en voorbeeld sal die kind tot die besef gebring word dat spel lei tot

goeie vryetydsbesteding en aktiewe liggaamsinspanning, goeie sportmangees en

gesonde ontspanning en dat dit alleen bereik kan word deur harde inspanning in 'n

mens se lewensarbeid (Strydom, 1972: 79).

Die leerkrag se aandeel in spel is dié van verhoogbestuurder en nie dié van regisseur

rue. Hy durf nie die spel ten volle dikteer nie, want dan ontneem hy dit van alle

spontaneïteit. Wat hy wel moet doen, is om veral die atmosfeer te skep, toe te sien dat

alle benodigdhede beskikbaar is, en dit in gereedheid te bring. Deur spel kan die kind

leer om sistematies, doelgerig en kooperatief te werk. Spel is werk, daarom kan nie

beweer word dat spel werk vervang nie. Dit is eers wanneeer die mens genot put uit

sy werk dat hy waarlik met oorgawe en besieling arbeidsaam is.

Ten slotte is die anonieme digter se woorde besonder treffend: "No printed word.

Nor spoken plea. Can teach young hearts. What men should be. Not all the books.

On all the shelves. But what the teachers. Are themselves".

4.2.4.4 Die rol van die onderwyser as spelleier

Die onderwyser of spelleier wat die taak van die buitemuurse aktiwiteite moet hanteer,

behoort goed opgelei te word om te laat reg geskied aan hierdie groot
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verantwoordelikheid. Ronaid en Pegy Lippitt (1973: 166-170) stel dit duidelik dat

spelleiers deeglik voorberei moet wees as hulle en hulle leerlinge daarby wil baat.

Thelen (1969: 229-244) beklemtoon ook hierdie stelling. Vir die spelleier hou

liggaamlike opvoeding onbeperkte uitdagings en moontlikhede in. In die beplanning en

opstelling van programme moet die kind se natuurlike belangstellings en behoeftes

volgens sy fisies-psigiese voorkeure en behoeftes vooropgestel wees. Wanneer dit

kom by die doelstellings is dit die aard van die soort spel of oefenprogram wat ter

sprake kom, want "..spel as sodanig lê eintlik in die mens se ervaring self' (Van der

Stoep, 1975: 18).

Met die opstel en beplanning van die spelprogramme moet die spelleier die

ouderdomsfase van die kind in ag neem. Die jong seun word "bewus" van sy liggaam

op die ouderdom van min of meer agt tot tien jaar. Vir die manlike geslag is

liggaamsbou en liggaamsvaardigheid - veral in die pre-adolessensiestadium - baie

belangrik, want daarmee wil hy nie net sy maats beïndruk nie, maar ook die skoner

geslag se bewondering afdwing. Die spelleier kan in hierdie lewensfase van die kind

wonders verrig met sy oefenprogram en om 'n gesonde lewensgewoonte by die leerling

in te skerp. Vir die ontluikende dogter geld dieselfde natuurlik, want sy wil weer die

manlike geslag met haar skoonheid en mooi liggaamsbou beïndruk (Barnard, 1971:

294). 'n Verdere geleentheid vol moontlikhede lê vir die opvoeder opgesluit in spel om

gedurende die pre-adolessensieperiode 'n mooi, gesonde en blywende gesindheid

tussen seuns en dogters te bewerkstellig, veral deur die na-uurse program so te

organiseer dat daar genoeg geleentheid sal wees vir die twee geslagte om saam deel te

neem.

Daar is soveel speletjies dat die spelleier onmoontlik almal sal kan onthou. Dit word

aanbeveel dat die spelleier homself goed vergewis van die moontlike spelapparaat en

waarvoor dit alles gebruik kan word; hy kan 'n paar tegnieke, byvoorbeeld hoe om 'n

effektiewe spelleier te wees, bestudeer tot hy dit bemeester, die reëls van 'n paar

eenvoudige basiese speletjies leer en dan daarvandaan voortgaan.
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Speletjies wat min organisasie verg, het nie goed gedefinieerde reëls wat die getal

spelers beperk of wat die grootte van die spel se speelarea bepaal of wat 'n sekere

tipe apparaat vereis nie; baie variasies is dus moontlik. In der waarheid is variasies

eintlik hulle grondtoon. Daarom is 'n poging om al die lae georganiseerde speletjies se

name, reëls en die nodige tipe apparaat te probeer leer, vrugteloos. In elk geval, deur

te besef dat alle lae georganiseerde speletjies hulle ontstaan te danke het aan 'n paar

basiese speletjies en deur daarop te konsentreer, kan die spelleier maklik en gou aan

die werk spring. Daar kan van eenvoudige basiese speletjies dus 'n aantal ander

speletjies geskep word deur die vorm van die terrein, die soort en die getal apparaat te

verander. Die variasies wat deur die spelleier geskep is, sal 'n viervoudige doel dien.

Dit word naamlik vir die leier moontlik gemaak om enige van die lae georganiseerde

speletjies aan te pas vir die plek, die groep, die geleentheid en die hoeveelheid apparaat

wat beskikbaar is. Dus kan die spelleier die speletjies verander om aan te pas by die

speelterrein, kamp, gimnasium, speeltyd of na skool; die spelleier kan 'n suksesvolle

program bou of die apparaat baie of min is (Mulac, 1941: 29). Die grootste voordeel

op hierdie gebied is die buigbaarheid van reëls en die moontlikhede van variasies. Die

spelleier wat net op sy geheue staatmaak, sal sy program tot die mate van sy vorige

ondervinding of sy navorsing beperk, terwyl die leier wat met die opstel van sy

program die vorige genoemde idees in gedagte hou, alleen beperk sal wees deur sy eie

beperkings of vindingrykheid, belangstellings en vermoëns. Sy program sal nooit

vervelig vir homself of vir die leerlinge wees nie. Gevolglik sal die spelleier by elke

geleentheid met nuwe, vars en lewenskragtige variasies vorendag kom vir die

aktiwiteite wat met die regte gesindheid benader word, het onberekenbare waarde vir

die leerling en vir die leerkrag (Roux, 1971: 231). Daar moet verder onthou word dat

dit gewoonlik nie die tipe van aktiwiteit is die soort apparaat, of die plek waar die

aktiwiteit plaasvind, is wat die spel populêr maak nie, maar wel die element van

kompetisie teen die individu of span. Die beste span in die wêreld met geen

kompetisie nie, is betekenisloos (Mulac, 1941: 30).
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4.2.4.5 Die onderwyser-leerlingverhouding

4.2.4.5.1 Kameraadskap tussen die onderwyser en die leerling

Die doel van opvoeding is om die kind toe te rus met vaardighede en kennis wat hom

in staat sal stelom in totaliteit 'n volwaardige plek in die lewensgemeenskap in te

neem. Die buitemuurse aktiwiteite is 'n noodsaaklike afdeling van die

skoolwerksaamhede en van die opvoeding van die kind in sy totaliteit (Roux, 1971:

231). Hier word spontane en informele geleenthede vir die ware ontmoeting van die

spelleier of onderwyser met die kind geskep.

Die formele verhouding tussen die onderwyser en die kind in die klaskamer bring mee

dat, veral in groot skole moet groot klasse, persoonlike kontak tussen die onderwyser

en die leerling haas onmoontlik is. Hierteenoor is die verhouding tussen die

onderwyser en die kind op die speelveld meer ontspanne, want daar heers 'n gesindheid

van kameraadskap. Gevolglik tree die kind meer natuurlik op. Ook die onderwyser

met hierdie gesindheid begryp sy leerlinge beter, maak beter met hulle kontak, en dit

werk bevrugtend in op sy klaswerk. Die leerling leer die onderwyser beter ken en

aanvaar hom makliker as die gesagspersoon in die klaskamer. Die onderwyser met

hierdie gesindheid teenoor sy leerling word gesien as 'n heldefiguur waarmee die kind

hom graag wil identifiseer. Die kind sien homself in die onderwyser en sy eie gesonde

selfbeeld word opgebou. Die onderwyser dien as 'n spieël waarin die kind homself

beoordeel. Gevolglik word die selfbeeld van die kinders in sy sorg oortuigend

beïnvloed (Barnard, 1980: 283). "As identifikasiefiguur moet die onderwyser/es vir

die leerling veel meer wees as slegs byvoorbeeld taalkundige, wiskundige,

aardrykskundige, sportafrigter ofwat ookal in dié verband" (Henning, 1976: Il).

Vir die Christelike onderwyser is die verantwoordelikheid teenoor Christelike leerlinge

nog groter omdat albei dieselfde geloofsoortuiging het. Aangesien die leerlinge nog

gevorm moet word, is dit uiters belangrik dat die onderwyser ook in die aanbieding

van buitemuurse aktiwiteite die kind as 'n skepsel van God moet sien en dit as sy plig
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4.2.4.5.2 Saambindende faktore

moet beskou om die kind op dié wyse na sy Skepper te lei. Dit lei dan ook tot 'n

saambinde faktor tussen leerkrag en leerling.

Tydens die buitemuurse aktiwiteite word daar 'n eenheid tussen die leerkrag en die

leerling bespeur soos nêrens elders nie. Dit is hier waar hulle saam hardloop, spring,

sing en 'n hegte eenheid vorm met dieselfde vreugde en vryheidsgevoel vir die duur van

die spesifieke buitemuurse aktiwiteit. Die mooiste wedersydse lojaliteit denkbaar

teenoor mekaar word hier gekweek in die natuurlike en ontspanne saamdoen en

saamwees. Die skool, die onderwyser en die kind bou hier saam 'n skansmuur teen

vyandighede en die kwade, want sy vrye tyd word sinvol benut. Ook kry die leerling

die geleentheid om sy vreugdes en sy teleurstellings met sy leerkrag, wat nou so na aan

hom is, te deel en te oorkom. Die leerkrag op sy beurt kry die geleentheid om die weg

na volwassenheid aan te toon as die persoon "...wat realisties genoeg is om die feite

rondom hom raak te sien, maar gelowig genoeg is om dwarsoor al hierdie dinge vir

God raak te sien" (Viljoen, 1971: 25).

4.2.4.5.3 Die emosionele ontwikkeling van die kind

Buitemuurse skoolaktiwiteite het In belangrike rol om te speel in die emosionele lewe

van die leerling, veral die leerling wat in die pre-adolessensieperiode van sy lewe

verkeer. Omdat daar 'n noue verband tussen die kind se skolastiese prestasies en sy

emosionele lewe bestaan, moet die onderwyser voortdurend die emosionele klimaat in

sy onderrig evalueer en aanpas by die kind se emosionele gesteldheid (Van Zyl, 1974:

44). Hierdie benadering is ook van toepassing op die bediening van buitemuurse

aktiwiteite. Die persoonlike aandag van die leerkrag is baie nodig om so 'n leerling

veilig te laat voel met die vaste wete dat daar iemand is wat hom verstaan en sal

beskerm. Die onderwyser met die nodige toerusting is die geskikste persoon om die

kind met emosionele probleme uit te ken en aandag te gee.
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Deur die onderwyser se korrekte optrede kan emosies soos vrees, teruggetrokkenheid,

woede en afguns in die regte rigtings gekanaliseer word tot stabiliteit en uiteindelike

volwassenheid en emosionele rypheid. Daarby dra die skoolsituasie by deur die kind

te leer om emosionele uiterstes te vermy, want hy sal homself daardeur meer

aanvaarbaar maak vir die groep waarin hy homselfbevind (Barnard, 1980: 280). Ook

word kinders in hierdie ouderdomsgroep emosioneel neerslagtig, ontsteld of kwaad,

maar gewoonlik kom hulle gou oor hierdie gevoelens. Skynbaar het hulle die vermoë

om hulle en hul maats te troos. Ouers geniet hulle baie omdat hulle beskou word as

"easy" in vergelyking met die voorskoolse kind en die adolessent. Dit is dan ook

miskien die rede waarom ouers dink die kind van hierdie ouderdom kan opgroei sonder

veel inmenging van die ouer se kant, terwyl die kind juis groot behoefte aan 'n

verantwoordelike volwassene se sorg en leiding het. Hierdie kind se gesonde

emosionele lewe berus op die voortdurende sekuriteit van 'n liefdevolle huis en die sorg

van onderwysers wat omgee. In hierdie soort van klimaat sien die kind homself as

bekwaam, verantwoordelik en as 'n mens van betekenis (Hoffinan, 1979: 862).

Verder verduidelik Erikson (in Bergstrom, 1984: 16) dat die kind in hierdie stadium

ook geleidelik losraak van die gesinsbande. Persone buite die gesin kan diepgaande

invloed op hom uitoefen en die ouer se invloed versterk of teëwerk, ten goede of ten

kwade. Die kind raak ook nou betrokke by sekere aktiwiteite soos spel, musiek

maak, ensovoorts. Somtyds ontwikkel 'n vriendskap met iemand wat moeite doen om

die kind bekend te stel aan 'n onbekende rigting en wat ook help om die belangstelling

uit te bou. So het Gretchen onder die leiding van haar grootvader die wetenskap van

boerdery in so 'n mate geleer dat die belangstelling ontwikkel het tot 'n loopbaan.

Vir die besielde onderwyser wat sy leerlinge se behoeftes en die ontplooiing van hul

persoonlikheid hom ten doel stel, hou na-uurse opvoedingsaktiwiteite eweneens

voordele in. So getuig 'n opvoeder dat hy" ...verryk (is) deur die gees van

samewerking wat ek op die sportveld leer ken het, en ek dan skaars woorde vind om

uiting te gee aan my dankbaarheid vir die ryke, blywend vriendskappe" (OsIer, 1963:

7). Uit die voorafgaande stelling is dit duidelik dat die onderwyser 'n onbeskryflike
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groot verantwoordelikheid het teenoor die totale opvoeding van die kind. Die Skepper

se band van liefde moet en kan die opvoeder en die opvoedeling saambind sodat daar

gestreef kan word na die uitvoering van Sy wil. "Daarvoor het ons vandag in die

onderwys manne en vroue nodig wat sterk staan en hulle met begrypende liefde

benader" (Van Loggerenberg, 1973a: 4).

Verder moet die skool streef na die ideaal dat 'n gesonde liggaam In gesonde gees

huisves. InBreë buitemuurse program is noodsaaklik vir elke skool, sodat die kind nie

net verstandelik binne die skool nie, maar ook liggaamlik buite die gewone skoolure

opgevoed sal word. 'n Skool se gees mag in In groot mate bepaal en gemeet word aan

die buitemuurse aktiwiteite wat hy aan sy leerlinge bied.

Die buitemuurse program of aktiwiteite kan baie nou aansluit by die binnemuurse

bedrywighede van die skool. Toesighouding as die skool nie aan die gang is nie, word

as In vereiste gestel. Die onderwyser wat op terreindiens is, moet ernstige ongelukke

of beserings tydens speeltye, ens. rapporteer. Gewoonlik word kwartaallikse of

halfjaarlikse terreindiensroosters opgestel. Senior dogters en seuns as prefekte word

soms aangewys om behulpsaam te wees met terreindiens. Net so natuurlik en

noodsaaklik as wat dit vir In kind is om te eet en te drink, is dit vir hom om te speel.

Die moderne skool doen baie in hierdie verband. Veral in die primêre skool moet sport

egter nie oordryfword nie. Elke onderwyser met die talente en ondervinding daarvoor

word hierby betrek en behoort sy taak bereidwillig te aanvaar (Kruger & Krause, 1972:

371-373).

Die buitemuurse aktiwiteite bied die allerbeste geleenthede waar so 'n bekwame

opvoeder en opvoedeling mekaar op so In wyse kan ontmoet dat die ware Christelike

waardes en norme oorgedra word. Dit is ook op hierdie terrein dat die opvoeder sy

leerlinge in hul totaliteit leer ken; waar In kameraadskap tussen volwassene en

onvolwassene opgebou word; waar respek vir gesag en dissipline aangekweek word;

en waar In ware liefde vir volk, taal en kultuur aangekweek word (Strydom, 1973:

137).
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4.2.5 Die leerling

4.2.5.1 Inleiding

Die leerling is die spil waarom die hele opvoeding draai. Dit is dus nodig dat die

onderwyser die leerling in al sy fasette ken. Hy moet kennis dra van die vier

ontwikkelingsfases in die spel van die normale kind en hoe spel dus eintlik in die

kinderlewe tot ontplooing kom. Hierdie vier fases word as volg onderskei:

• 0-7 Jaar: Die kind se spel is in hierdie fase heel eksperimenteel en gewoonlik

individueel van aard. Hy leer in hierdie stadium die meeste uit spel, omdat hy nou

geweldig op fantasie ingestel is. Dogters en seuns speel nog maklik saam.

• 7-9 Jaar: Nabootsingstydperk: Alles en almal word nageboots en die kind leer nog

baie uit die spel, veral aksiespele soos dramatisering en toneelspel. Dogters en

seuns speel nog steeds saam.

• 9-12 Jaar: Die spel word nou meer realisties. Dit is die begin van die Robinson

Crusoe-stadium (die Trompiestadium). Mededingende spel begin in hierdie

stadium, maar daar moet stadig 'n aanvang hiermee geneem word. Groepspele

kom nou ook in 'n meerdere mate voor, hoewel dogters en seuns nie meer graag

saam speel nie.

• 12 Jaar en ouer: Daar word nou na medewerking gesoek en veral spanwerk onder

leiding van 'n kaptein word beoefen. Hierdie is die bendestadium. Volgens

noukeurige navorsing en observasie volg kinderspel 'n definitiewe lyn van

ontwikkeling, dit wil sê vanaf die eksperimentele spel van die eerste fase, tot en

met die stadium van spanwerk. Vir die onderwyser is dit baie duidelik hoe hy die

speldrang van die kind ten beste kan inspan. Dit wat die kind mag en kan speel, het

'n kalmerende invloed op die gefrustreerde kind (Kruger & Krause, 1972: 117-

119) ..
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Volgens die voorafgaande uiteensetting is die duidelik dat die kind volop geleentheid

tot spel moet kry, want dit beantwoord aan sy eie ontwikkelingswette. Sy hele wese

gaan op in die spel en hy speel spontaan. Spelvreugde is die motief vir hierdie

spontaneïteit. Gewone buitemuurse spel is nodig om gesondheidsredes en deur sy spel

leer hy die groot wêreld buite hom ken, hy eksploreer dit deur sy besondere vermoë

om te fantaseer en so word hy uiteindelik daarin tuis.

Volgens die moderne liggaamlike ontwikkelings- of aktiwiteitskool is spel en werk

moeilik van mekaar te onderskei en kan die gesamentlike spel en werk as die

aktiwiteitmetode bestempel word: "The Play way. To work is to play" (Kruger &

Krause, 1972: 150).

4.2.5.2 Die liggaamlike ontwikkeling van die leerling

Gedurende die ontwikkeling in hierdie periode is daar 'n geweldige verskeidenheid in

die werklike gedrag en temperament van individuele kinders, in hulle energievlakke, in

hul persoonlikhede en belangstellings. Daar is ook belangrike ontwikkelings-

veranderinge wat in hierdie jare plaasvind, sodat 'n sesjarige kind baie verskil van 'n

negejarige en 'n negejarige verskil weer van 'n twaalfjarige.

Skoolgaande kinders speel fisies kragtig, bv. balspeletjies, hardloop, spring, gimnastiek

en ander sportsoorte. Hulle fisiese ontwikkeling gee kinders die gevoel van satisfaksie

in vriendskappe, skoolwerk, en help hulle om nuwe aktiwiteite te ondersoek

(Bergstrom, 1984: 16).

Teen ongeveer elf of twaalf jaar begin dogters vinniger as seuns groei en hulle is dan

ook gemiddeld effens langer en swaarder as seuns. Dogters behou hierdie voorsprong

tot ongeveer vyftienjaar. Die vinnige groei by dogters en 'njaar oftwee later by seuns

is die eerste aanduiding van die bereiking van puberteit. In hierdie stadium is die

meeste kinders sosiaal goed aangepas. Kinders wat swak aangepas is, is om watter
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rede ook al, geneig om te veel te eet - 'n soort van kompensasie vir gebrek aan sosiale

aanvaarding. Oorvoeding lei dan by sommige tot oorgewig en die gevolglike

onvermoë (soms weens selfbewustheid) om die sosiale vaardighede te ontwikkel wat

nodig is vir sosiale aanvaarding. Hierdie kinders is ook gewoonlik meer passief en dit

is waar die oplettende onderwyser se hulp benodig word om hulle te motiveer om deel

te neem aan groepspeletjies of om op hul eie te speel om sodoende aandag wat aan eet

spandeer word, in ander kanale te lei.

4.2.5.3 Motoriese vaardighede

In hierdie stadium is die ontwikkeling van motoriese vaardigheid 'n besondere kenmerk

van kinders. Die gewilde aktiwiteite is spring, hardloop en gooispeletjies wat

liggaamlike koërdinasie vereis. Selfs speletjies soos byvoorbeeld klip-klip, wat hand-

en vingervaardigheid ontwikkel, word gespeel.

Ook in die algemene ontwikkeling van die kind speel motoriese vaardigheid 'n

belangrike rol, veral ten opsigte van die kind se aanpassing in die skool en by sy maats.

Ook is " ...motoriese vaardighede die vermoë om spiere en die liggaam te beheer. Dit

het sewe komponente: koordinasie, ritme, vaardigheid met sowel die linker- as die

regterhand en -voet, balans, ratsheid, reaksietyd, ruimtelikheid en spoed" (Nel, 1997:

7). As In kind se motoriese ontwikkeling om een of ander rede vertraag is, ontwikkel

selfvertroue nie. So 'n kind is meesal asosiaal en kan soms 'n antisosiale gevoel

ontwikkelomdat sy maats dinge kan doen wat hy nie kan doen nie. Hy sonder homself

gewoonlik af deur te lees of na die radio te sit en luister, heeltemal passief. 'n

Kenmerk van kinders van hierdie ouderdom is dat hulle besonder energiek is en elke

oomblik gereed en gretig is om aan liggaamlike aktiwiteite deel te neem. Hulle salook

ure lank aanhou oefen totdat hulle sukses behaal met iets wat hulle nie kon regkry nie.

Dit is duidelik dat, as 'n gesonde kind motories vertraag is, hy óf deur ouers

teruggehou is om aan spele deel te neem, óf die gewone geleenthede om vaardighede

te ontwikkel, het ontbreek. Motoriese vaardigheid is ongetwyfeld 'n onontbeerlike

voorvereiste vir die ontwikkeling van 'n gesonde persoonlikheid. Die ontwikkeling van
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motoriese vaardighede lei tot die ontwikkeling van kinders se onafhanklikheid en

selfbeeld (Bergstrom, 1984: 16). Daarby vorm dit 'n noodsaaklike onderbou vir die

kind se intellektuele, emosionele en sosiale ontwikkeling. Ouers behoort om hierdie

rede hulle kinders aan te moedig om aan soveel moontlike buitemuurse aktiwiteite, ook

na-uurse vryetydsaktiwiteite, deel te neem (Pretorius, 1971: 19-21).

Wanneer didaktiese beginsels in oënskou geneem word ten opsigte van

vryetydsbesteding en die betrokkenheid van die skool daarby, moet die leerling

vooropgestel word. Dit geld vir die ganse jeug van ons volk. Velerlei faktore dra by

tot vervlakking en 'n gees van materialisme (Rossouw, 1980: 30) en die jeug van ons

tyd het hierdie gees nie ontsnap nie.

Die leerling tussen die ouderdom van ses en ongeveer twaalf jaar openbaar sekere

kenmerkende eienskappe wat hom onderskei van ander jeugdiges en volwassenes. Hy

mag dus nie as 'n grootmens behandel word nie (Gunter, 1977: 75). Sielkundiges en

opvoedkundiges het 'n verdere indeling gemaak deur te onderskei tussen die fantasie-

en sprokiesfase, naamlik tussen ses en nege jaar, en die realistiese fase tussen nege en

twaalfjaar (Pretorius, 1977: 16).

Die ontwikkeling van motoriese vaardighede is 'n besondere kenmerk van hierdie

tydperk. Die leerling bevind hom in die periode of fase wat gekenmerk word "...deur

'n innerlike drang tot liggaamlike beweging" (Botha, 1974: 8. Dis die tydperk van

spring, hardloop, gooi en speletjies speel. In hierdie tyd, naamlik sy primêre

skoolloopbaan, bevind die primêre leerling hom juis in die omstandighede waar hy

deur aktiwiteite uitdrukking aan sy gevoel en emosies wil gee en daarom ook graag

aan buitemuurse aktiwiteite wil deelneem. Die belangrikheid van buitemuurse

aktiwiteite en die aanleer van motoriese vaardighede word hierdeur baie duidelik

beklemtoon. Een van die belangrikste kenmerke van die motoriese ontwikkeling is

wanneer hy speletjies speel en aktiwiteite aanleer wat liggaamlike koërdinasie vereis

(Thirion, 1981: 9).
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4.2.6 Die rol van die skool in buitemuurse aktiwiteite

4.2.6.1 Inleiding

Die skool se verantwoordelikheid teenoor die kind het uitgebrei as gevolg van verskeie

faktore. Gemeenskappe ondervind probleme as gevolg van werkloosheid, dus moet

die skool sorg vir aanvullende voeding vir die betrokke kinders. Ander ouers se

leefwyses het verander omdat albei ouers beroepe beoefen. Gevolglik word die kind in

die oggend by die skool afgelaai en is hy vir die res van die dag die skool se

verantwoordelikheid. Ten spyte van genoemde en nog meer probleme, moet die

kinders voorberei word vir hulle toekoms en is dit die skool se verantwoordelikheid

om ingestel te wees daarop om elke kind in die regte rigting te stuur.

4.2.6.2 Die skool se nasorgsentrums

As gevolg van die veranderde lewensomstandighede was skole genoodsaak om te help

deur nasorgsentrums daar te stelom die kind wat na skool aan homself oorgelaat is, te

versorg en besig te hou. Hierdeur word gulde geleenthede vir die toesighouer of

leerkrag geskep om met georganiseerde opvoedkundige speelprogramrne vorendag te

kom. Die tyd na skool sal vir die leerkrag sowel as vir die kind nie net aangenaam nie,

maar ook nuttig en opbouend verloop.

4.2.6.3 Die buitelugskool

Met die instelling van die buitelugskool is beoog om die leerlinge verstandelik,

geestelik, emosioneel en fisies ryp te maak om die eise van die moderne lewe

doeltreffend die hoof te bied. Hulle word teruggevoer na hul Skepper en Sy skepping

om aktiewe, kreatiewe landsburgers te word (Johl, 1979: 20). Veral die stadskind kan

vryelik beweeg in die oorwegend onbewoonde en ongewone vrye natuur (Liebenberg,

Spies & Van Zyl, 1978: 4). Die kind kom in voeling met die natuur onder die son,
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maan en sterre tussen die bome en die rivier. By hom kom die natuurlike drange om

te klim, klouter, te hardloop en te speel, opnuut na vore.

In die programme word voorsiening gemaak vir vrye aktiwiteite en speletjies. Een van

die doelstellings is om 'n uitdaging aan die fisiese kragte van die kind te bied deur

oorlewingsuitstappies te reël. Leerlinge tussen die ouderdomme van elf tot veertien

jaar word betrek. "Dit blyk dat kinders van hierdie leeftyd ook 'n buitengewone

behoefte aan fisiese beweeglikheid openbaar wat ideale aansluiting vind by die eise wat

'n buitelugopvoedingsprogram aan hulle stel" (Liebenberg, Spies & Van Zyl, 1978:

54). Opvolgwerk is van uiterste belang om te verseker dat die vlam na normatiewe

waardes brandend gehou sal word (Johl, 1979: 3).

4.2.6.4 Pouse of speeltyd

4.2.6.4.1 Die begrippe "pouse" of "speeltyd"

Pouse is deel van die skoolure en word duidelik op die rooster aangetoon, hoewel dit

'n wegbreek van die gewone skoolvakke is en veronderstel is om die kinders uit die

klaskamer na die speelgronde te verplaas. Sinonieme vir pouse is "speeltyd" , "rustyd",

"terugwyking", "tyd vir speel", "ruspouse", "ontspanningspouse" en "tussen skooltye",

"tyd om te speel" of "speeluur". Elfuur is ons kinders se speeluur. Hier bestaan geen

twyfel dat hierdie tyd, wat ontspanning insluit, met spel deurgebring moet word nie.

Die kinders het dan ook die reg om die rustyd te gebruik vir spel. Turner (1995: 17)

beklemtoon dat die reg van 'n kind om te speel en te ontspan, net so betekenisvol soos

'n naam of nasionaliteit is. King (1987: 143) bevestig dit dat speeltyd en werktyd

duidelik op die rooster onderskei moet word. Kinders speel dikwels wanneer hulle

moet werk en werk somtyds, in die sin dat hulle vir hulself 'n doelwit stel, terwyl hulle

speel. Volgens Evans (1989: 3) sien onderwysers en kinders gewoonlik speeltyd as 'n

afsluiting van skoolwerk: vir kinders om van opgegaarde energie ontslae te raak en

vir die onderwyser is dit 'n tyd om in die personeelkamer koffie te drink, te gesels en
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voor te berei vir die volgende periode. Hierdie rustydjie sou volkome wees as dit nie

vir die verpligte speelgrondtoesighouding was nie.

Die onderwysregulasies vereis dat kinders, selfs wanneer hulle speel, onder toesig moet

wees. Meeste van die kinders sou verkies om op hulle eie te wees en te doen net wat

hulle wou: " ...in contrast to the confusion of real life, can the child tell what is the

right action" (Opie & Opie, 1984: 3). Die personeel sou beslis gelukkig wees om vry

te wees van speelgrondtoesig. Een onderwyser noem dit 'n haatlike plig, want in

Australië se primêre skole is die onderwyspersoneel verantwoordelik vir toesig van die

kinders op die speelgronde voor, gedurende en na skool. Aan die begin van elke

kwartaal stel een van die personeellede die speelgrondrooster op - dit is nie 'n

benydenswaardige plig nie, want personeellede het allerlei versoeke waaraan voldoen

moet word. In Sluckin (1981: 49) se studie is dit duidelik dat die onderwysers in

Engeland skoolgronddiens gewoonlik verafsku en weinig notisie neem van wat kinders

gedurende speeityd doen, behalwe wanneer hulle geroep word om 'n woordestryd of

iets erger op te los. Ander kere sal hulle kinders met klagtes aansê om op te hou om

nuus aan te dra of daar word gesê:: "Loop weg en los julle eie probleme op".

As 'n reël probeer die ouer kinders, veral die seuns, om tot 'n mate die diensdoenende

onderwyser te vermy. In gevalle waar hulle tog die onderwyser nader, is dit omdat

hulle gegrief voelomdat hulle om een of ander rede nie mag speel nie. Somtyds

probeer die groter seuns om met byvoorbeeld 'n baie jong onderwyser gek te skeer

deur kat en muis met hom te speel of deur hom te gaan roep vir 'n gestoei wat tussen

die seuns plaasvind. Wanneer hy daar kom, lag almal heerlik saam, want dit was net 'n

skyngeveg.

In enkele gevalle sal die onderwyser, veral 'n jong man, saam met kinders 'n speletjie

speel, maar nie vir lank nie. Ander voel weer hulle kan nie saamspeel nie, want dan

kan hulle dalk nie hulle plig van toesighou oor al die kinders nakom nie. Nou en dan

sal die diensdoenende onderwyser spontaan met die jong kinders gesels (Evans, 1990:

48).
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4.2.6.4.2 Redes waarom speeltyd verwaarloos word

Daar is 'n aantal redes waarom speeltyd 'n belangrike maar verwaarloosde deel van die

skooldag is. Eerstens is dit omdat dit 'n aansienlike deel van die skooldag in beslag

neem. In 'n lengtestudie van kinders se vordering in London se primêre skole,

gebaseer op die Thomas Coram Research Unit (TCRU), het waarneming van

sewejarige kinders getoon dat speeltyd en middagete 29% van die skooldag in beslag

neem, wat presies soveel tyd is as wat bestee word in gekombineerde tye van lees,

skryf en wiskunde (Blatchford, Creeser & Mooney, 1990: 163).

Voorvalle wat gedurende speeltye plaasvind, kan ook probleme in die skool skep. Tyd

in die klaskamer word deur onderwysers gebruik om probleme wat gedurende speeltyd

ontstaan het, op te los. Dit is bevind in 'n vorige studie van onderwysers se

beskouinge rakende speeltye. Onderwysers het gevoel dat die kwaliteit van

verhoudinge binne die skoolondermyn kan word deur geweld en konflik tussen

kinders gedurende speeltye. Die ergste onaanvaarbare gedrag vind plaas op

speelgronde waar volwassenes se teenwoordigheid afwesig en toesig min IS.

Baasspelery en afknouery is geneig om in volwassenes se afwesigheid plaas te vind.

In die algemeen glo onderwysers dat die kwaliteit van kinders se buitespel

agteruitgaan. Daar is 'n waarneembare toename van aggressie en stelsellose gedrag

(Blatchford et al., 1990: 164).

kinderspeletjies

Daar is 'n skerp afname in veral tradisionele

4.2.6.4.3 Stappe om speeltyd reg te laat funksioneer

Evans (1990: 52) is van mening dat daar verskeie stappe is wat skole kan neem om die

speelgrondpligte minder aaklig en afskuwelik te maak. Die eerste is om die kinders 'n

groter sê in die uitdink van die reëls van die speelgronde te gee. Davies (1982: 116)

skryf dat skole in elk geval volwasse inrigtings is, want die reëls van die speelgronde
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word deur ouers, onderwysers en skoolkomitees gemaak, terwyl hulle gewoonlik nie

goed ingelig is oor die spel van kinders nie. Volgens hom geniet speel en speeltye nie

hoë prioriteit in skole nie. Sy ondervinding is ook dat, as kinders 'n aandeel in die

maak van reëls het, dan het hulle meer respek daarvoor en bly hulle meer getrou

daaraan.

Volgens Evans is die tweede stap om te oorweeg om die kinders meer

verantwoordelikhede vir die gedrag op die speelgronde te gee. Miskien kan sommige

van die ouer kinders help met sommige verantwoordelikhede wat nie die aandag van

die onderwyser benodig nie.

Die derde stap is in verband met die fisiese struktuur van die speelgrond self. Hy voel

daar kom minder gedragsprobleme voor op speelgronde wat aan kinders 'n groot

verskeidenheid geleenthede bied om te speel. Kinders wie se aandag volkome in

beslag geneem word deur hul spel, het minder aandag van die onderwyser nodig.

Wanneer 'n groot aantal kinders op 'n baie klein speelgrond speel, is dit

vanselfsprekend dat die hulp van die onderwyser meer dikwels nodig sal wees. Vir die

onderwyser sal die toesig vergemaklik word as meer aandag aan die kwaliteit van die

speelgrond bestee word.

Die laaste stap, maar seker die belangrikste, IS dat die diensdoenende

speelgrondonderwysers spelopleiding moet deurloop voordat hulle die pligte moet

uitvoer. Dan, en dan alleen, kan die speelgrondonderwyser geskik vir die taak van

toesig wees en sal hy sowel as die leerlinge die ware plesier, genot en nut van spel

ervaar met die voordeel dat die speelgrondplig nie meer negatiewe konnotasies sal hê

rue.

4.2.6.4.4 Die beplanning van speeltye gedurende skoolure

Die huidige sosiale lewe met hoër lewenstandaarde veroorsaak soms dat jong kinders

opgroei in Inwêreld wat nie voldoen aan hul behoeftes nie. Speelruimte is bekombaar

teen In prys, gedrag moet met omsigtigheid beheer word en geraas is In vervloeking;
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gesonde aktiewe spel het inderdaad haas onmoontlik geword (Cass, 1971: 9). Dit is

asof die kind ingekerker is in 'n ivoortoring of 'n goue kou. Deur die tralies mag hy,

veilig van gevaar en rampe, kyk na gebeurtenisse. Van watter waarde is dié gedwonge

veiligheid egter vir hom as hy afgesluit is van die werklike wêreld, van mense en van

dinge?

Die voorafgaande dui op 'n belangrike rol wat die skool in die opvoeding buite die

klaskamer kan en moet speel en op die werklike noodsaaklikheid van speeltye tussen

skooltye. Die skool met sy speeltye is nie meer net aanvullend nie, maar moet in die

meeste gevalle ten volle voorsien in die kind se speelbehoefte om sodoende die mens in

sy totaliteit te laat ontwikkel. Ongelukkig word die waarde van speeltye onderskat en

verwaarloos.

Speeltydaktiwiteite moet ten doel hê die verskaffing van ontspanning vir die gees en

oefening vir die liggaam en "...dit bly die taak van die skool om die gesonde beoefening

van spel te beklemtoon ..." (Van Loggerenberg & Jooste, 1979: 88). Die spelleier

moet altyd sorg dat hierdie aspek van ontspanning nooit skade sal lei nie. Die kind

moet gelei word sodat hy sal voel dat hy deur sy speeltydaktiwiteite besig is om by te

dra tot sy eie gemoedsrus en 'n gelukkige lewe. Cass (1971: 66) voeg by dat kinders

se spel die grondslag is waarop al hulle toekomstige kennis gebou word, hul vermoë

om te kommunikeer, asook hul verhoudinge met ander.

Rondom die gedagte van selfdissipline - 'n kwaliteit waartoe kinders 'n natuurlike

neiging toon in 'n natuurlike omgewing - word in hierdie verband melding gemaak van

kinders wat hulself doeltreffend organiseer tydens speeltye ten einde 'n

vooropgestelde doelwit te bereik (Coetzer & Van Zyl, 1989: 44). Deur die ideale

speelomstandighede kan aansporing, belangstelling, konsentrasie en motivering in

gelyke mate verskaf word. Hierdie spel kan selfs ontvlugting verskaf, soms verligting

van die druk van die werklikheid, af en toe verligting van verveling, somtyds

ontspanning en kan ook as 'n bevredigende tydverdryf dien (Moyles, 1989: 8).
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4.3 DIE ROL WAT NASKOOLSE VRYETYDSAKTIWITEITE IN DIE OP-

VOEDINGSPROSESSPEEL

4.3.1 Inleiding

Die skoolklok lui. Al die kinders spnng op uit hulle banke en storm by die

klaskamerdeur uit na buite. Waarheen is hulle op pad? Dit is maar nog net in die

middel van die dag en die aand vir slaaptyd is nog nie in sig nie. Ook is dit lank voor

die slaaptydklok lui. Dan is daar nog die naweke en vakansies. Wat doen 'n kind met al

hierdie sogenaamde vrye tyd?

Volgens Bergstrom (1984: 7) is daar bereken dat 80 persent van die kind se dag buite

die skool is. 'n Sekere hoeveelheid tyd is vir noodsaaklike dinge nodig, soos om te eet,

aan te trek, vir opruiming en huiswerk. Vir die meeste kinders bly daar baie tyd oor vir

duisende soorte vryetydsaktiwiteite - lees, saam met maats speel, lemskaats,

televisieprogramme kyk, klavier oefen, of bloot doelloos rondslenter. As al hierdie

naskoolse minute en ure bymekaar getel word, word bereken dat dit byna 80 persent

van 'n kind se tyd van wakker wees, behels.

4.3.2 Die begrip "vrye tyd"

"Vrye tyd" as sodanig is 'n kwantitatiewe konsep, meetbaar in die aantal ure vry van

noodsaaklike werk wat die individu na eie oordeel kan aanwend (Botha, 1971: 1).

Teenoor die kwantitatiewe konsep van vrye tyd word die begrip "nuttige vrye tyd"

onderskei as 'n kwalitatiewe begrip "...wat verwys na deel van vrye tyd wat aan die

beoefening van bepaalde waardes bestee word" (Botha, 1971: 1-2).

Naas rus en ontspanning ontstaan diverse vorme van vryetydsbesteding in 'n sfeer van

stokperdjies, spel en kultuur: "Een nieuwe industrie komt in de vrije tydsbesteding tot

stand" (Van Mechelen, 1955: 5).
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Vrye tyd impliseer nie bloot die tyd wanneer daar klaar gewerk is nie, maar "...leisure

can be seen as that area of existence where within our individual circumstantial limits

we exercise choice about the use we make of time" (Leigh, 1971: 2). Vrye tyd word

ook omskryf as die tyd wat beskikbaar is nadat verpligte take afgehandel en

roetinesake nagekom is.

Vir sommige, ook talle primêre skoolleerlinge, is vrye tyd 'n verskrikking, want hulle

weet nie hoe om vrye tyd sinvol deur te bring nie (Roberts, 1978: 10). Wanneer besin

word oor die primêre leerling se vrye tyd, kan dit moontlik omskryf word as dié tyd

wat hy tot sy beskikking het nadat alle moontlike huislike of ander pligte, wat

skoolwerk insluit, afgehandel is en hy tyd tot sy beskikking het om te doen wat hy wil,

soos byvoorbeeld om te speel.

Vrye tyd moet vergelyk word met arbeid, want arbeid verskaf nie alleen die middele

om te leef nie, maar ook die middele om vryetydsaktiwiteite te benut. Die verhouding

tussen vrye tyd en arbeid moet ook gesien word in die lig van die feit dat sekere

werksituasies wel in In mate "ontspanning" kan bewerkstellig: "...the professional

football player likes his job and he might still play a good deal of football in his free

time". Andersyds kan weer gestel word dat sekere beroepslui in hulle vrye tyd geen

behoefte het aan hulle betrekking nie: "It is very unlikely that a coalminer, for instance

would want to do anything in his spare time that resembled his work" (Ashton, 1971 :

8).

Vrye tyd word voorts omskryf as "...a block of time. It is in contrast to those hours

we are compelled to work or prepare for work" (Brighthill & Meyer, 1975: 21).

Daar is drie breë riglyne waarvolgens wetenskaplikes vrye tyd omskryf en bepaal. Ten

eerste word die dag se duur van 24 uur geneem en tydsaspekte soos werk, slaap, eet en

roetinesake daarvan afgetrek. Die balans word dan beskou as vrye tyd. Die tweede

riglyn is dat vrye tyd nie 'n tydperk (periode) is nie, maar 'n sekere gehalte handeling

wat deur die persoon uitgeoefen word. 'n Derde bepaling of omskrywing van vrye tyd
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is meer aanneemlik, naamlik: "...leisure is the time which an individual has free from

work of other duties and which may be utilized for purposes of relaxation, diversion,

social achievement, or personal development" (Parker, 1976: 18).

Te midde van verskillende omskrywings van vrye tyd is outeurs dit eens dat vrye tyd

twee elemente moet omvat, naamlik: "Leisure is time free from work and other

obligations and it also encompasses activities which are characterised by a feeling of

freedom" (Roberts, 1978: 1).

Die betekenis van vrye tyd verskil van persoon tot persoon. Vir sommige impliseer

vrye tye 'n gulde geleentheid om In stokperdjie te beoefen, terwyl vrye tyd vir andere

beteken om êrens in 'n kroeg te gaan sit en bier drink.

4.3.3 Aktiwiteite wat gedurende vrye tyd beoefen word of buitemuurse aktiwi-

teite

Daar word verwys na die terme "nuttige of doeltreffende vryetydsbesteding",

"rekreasie" en "verkeerde of nadelige vryetydsbesteding". Hierdie vryetyds-

bedrywighede staan ook bekend as "ekstrakurrikulêre bedrywighede". Vir die doel van

hierdie verhandeling sal verwys word na "buitemuurse skoolaktiwiteite" wat weer dui

op aktiwiteite wat ná skoolure deur die skool aangebied word. Buitemuurse

skoolaktiwiteite was nie altyd ingeskakel by die skool se opvoedingsprogram nie.

Sedert min of meer die tweede helfte van die twintigerjare van die eeu het hierdie

bedrywighede deel geword van die skool se opvoedingsprogram en "...fasiliteite soos

velde en gimnasiums (is) voorsien" (Kuhn, 1976: 14).

Deur die jare heen het buitemuurse skoolbedrywighede so 'n tradisionele deel van die

skool se doen en late geword dat opvoeding in totaliteit nie los gedink kan word van

hierdie aktiwiteit nie. Trouens, die hedendaagse skool word in baie gevalle geassosieer

met sy buitemuurse prestasies, eerder as met sy interne akademiese resultate. Dit het

ook grotendeels die norm geword waarvolgens 'n skool beoordeel word en selfs die
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onderwyser word beoordeel volgens die sukses wat hy buite die klaskamer behaal:

"Buitemuurse aktiwiteite word nooit buite die opvoedingsplan beoefen nie" (Botes,

1968: 558). Alle buitemuurse skoolaktiwiteite word beoefen met die doelom van die

kind 'n beter mens te maak. "Baie opvoedkundiges beskou selfs die buiteleerplan

aktiwiteite belangriker as die werk in die klaskamer" (Van Loggerenberg & Jooste,

1979: 509).

Buitemuurse skoolaktiwiteite in die primêre skool is van besondere opvoedkundige

belang. Die term "buitemuurse skoolaktiwiteite" kan omskryf word as

opvoedingsmiddel wat aanvullend tot die klaskameronderrig deur die skool aangewend

word om die kind in totaliteit te onderrig, op te voed en toerusting te verskaf wat sal

lei tot 'n meer sinvolle lewensbestaan.

Direk voorafgaande impliseer dat die leerkrag se opvoedingstaak langs twee weë

geskied, te wete formele klaskameronderrig en buitemuurse skoolbedrywighede.

Laasgenoemde aktiwiteite sluit onder andere die volgende in: liggaamlike ontspanning,

sport, debats-, literêre en dramaverenigings, kerkjeugaksies, biblioteekwese,

skoolpublikasies, jaarblaaie, instrumentale musiek, sang, die Voortrekkers, landsdiens,

ens. Utiliteitsopvoedkundige werksaamhede sluit in skooltuine, die verfraaiing van die

skoolomgewing, basaars, uitstappies, klubs en leerlingrade (Botes, 1968: 558).

4.3.4 Die belangrikheid van vrye tyd

Die antwoord op die vraag of dit op die ou end enige verskil maak hoe 'n kind hierdie

ure benut, is 'n besliste "Ja!" Kinders se ore, oë en verstand word nie afgeskakel

wanneer die skoolklok hulle huistoe stuur nie. Die leerproses duur steeds voort. Die

ure na skooloefen groot invloed uit op die kind se huidige sowel as sy toekomstige

lewe. Of die invloed positief of negatief is, word bepaal deur die kwaliteit van die

ondervinding.
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Die skool sluit 'n belangrike deel van die kind se dag in. Sommige mense sien skool as

die sentrale deel van die kind se lewe en al die ander tyd as tydvullend. Maar die skool

was nooit veronderstelom alles te doen nie: "In fact, there are reasons to believe that

children's out-of-school hours may actually be even more significant than their in-

school hours. For example, children's out-of-school lives seem to have a direct

bearing on how children perform in school. Moreover, the effects go far beyond the

immediate. The way this time is spent each day, week, month, and year influences not

only the child's life, but also his or her life as an adolescent and adult. A child's time

out of school is the essential fabric of childhood and the underpinning of adult life"

(Bergstrom, 1984: 8, 10).

Die vrye tyd is die mees waardevolle verbruikerstyd in die lewe van 'n kind. Elke kind

tussen ses en twaalf jaar behoort van hierdie tyd te gebruik om spesiale belangstellings

en vaardighede te ontwikkel. Afhangende van die kind se ouderdom en vermoë, is die

minimum tyd wat 'n kind aan beplande en georganiseerde aktiwiteite behoort te

spandeer, ses tot sewe uur weekliks. Dié aktiwiteite moet betekenisvol wees en nie net

tydvullend nie. Elke kind het die behoefte aan die geleentheid om in iets te presteer.

Inligting en idees om ouers te help om bewustelik en openhartig oor geskikte planne en

voorbereidings vir die vrye tyd te beraadslaag, word in hierdie verhandeling voorsien.

Dit help ouers, opvoeders of ander wat te doen het met kinders van ses tot twaalf jaar.

Ook sal dit ouers help om die belangrikheid van kinders se vrye tyd te verstaan, hetsy

die kind in 'n formele naskoolprogram is, huis toe kom en vir 'n bepaalde tyd alleen is,

'n gereelde oppasser het, of na 'n spesiale vriend se huis gaan. Ouers deel dan hierdie

insig met ander belangrike persone in die kind se lewe, bv. 'n oppasser, 'n afrigter, 'n

stiefouer, 'n grootouer of 'n vriend. Soms voel volwassenes dat om die kind se vrye

tyd te help beplan, die indruk laat dat hulle "...are being pushy ...". Dit mag onwaar

wees, want die ouers kan leer om 'n veilige balans te skep tussen om te veel te eis en

om te min te voorsien.
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4.3.5 Speel vorm 'n deel van elke dag

Alle kinders het dit nodig om kind te wees en te kan speel. Kinders benodig voldoende

geleenthede vir daardie welkome aktiwiteit van buite gaan speel - tyd vir dagdrome,

kattekwaad aanvang, gesels met hulself, speel in 'n stroompie water, ens.

"".And as I was green and carefree, famous among the barns

About the happy yard and singing as the farm was home,

In the sun that is young once only Time let me play and be

Golden in the mercy of his means, And green and golden I was huntsman and

herdsman, the calves sang to my horn, the foxes on the hills barked clear and

cold, And the sabbath rang slowly In the pebbles of the holy streams" (Dylan,

1945: 10-18).

Dié liriese gedig van Dylan snap die gees van vryheid en vreugde in 'n tyd toe hy kind

was en kon speel. Vir kinders van ses tot twaalf jaar voorsien spel die geleenthede om

vaardighede te ontwikkel en te vervolmaak, om toekomstige gedrag te repeteer en om

probleme op te los. Wanneer kinders speel, is hulle in beheer. Hulle is voortdurend

besig om te leer en om hulle vermoëns met hul lemskaatse uit te toets, om 'n bal te

skop, of om dinge uit papier en gom te maak. So moedig spel en speelgoed kinders tot

bemeestering aan.

Met dramatiese spel herskep kinders die alledaagse lewe op hul eie manier. Hulle

speelook graag saam met hul maats speletjies soos Monopoly, want dit eis

bemeestering en die begrip van ingewikkelde reëls. Selfs as hulle grappe vertel, poetse

bak, waterbomme maak en belaglik optree, benut kinders hulle tyd goed. Dit is haas

onmoontlik om al die voordele en waardes van spel op te noem. 'n Stadswoonstelblok

wemel van kinders op 'n warm someragtermiddag en is 'n toonbeeld van voorbeelde

van kinders se vindingrykheid en kreatiwiteit. Twee kinders mag op 'n stoep sit en

klip-klip speel, terwyl vier dogters op die sypaadjie touspring. Op die hoek is ander
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besig om mekaar met die tuinslang nat te spuit. Al hierdie kinders het suiwer pret;

hulle gryp die oomblik aan om nuwe vriende te leer ken, hulle kry oefening en

ondervind hulle buurt. Spel is 'n natuurlike en spontane aktiwiteit vir kinders en leer is

die onvermydelike gevolg. Deur met voorwerpe en materiaal te speel, word kinders

gelei tot begrippe wat hulle kreatiwiteit in hul volwassenheid kan beïnvloed. Papert

(1980: vi) is' n voorbeeld van 'n wêreldbekende deskundige op die gebied van

kunsmatige intelligensie en rekenaarwetenskap wat helder herinneringe het aan die

gehalte van sy spel in sy kinderjare toe hy gefassineer is deur motors en meganiese

konstruksiemateriaal.

Geen kind moet die tyd om te speel, misgun word nie en elke kind het behoefte aan

onbeplande speeltyd. Beplande naskoolse aktiwiteite behoort die kind nie van sy

spontane spel te beroof nie. Vir die meeste kinders is daar genoegsaam tyd om te speel

en om meer onafhanklikheid te ontwikkel indien 'n rooster vir hul aktiwiteite saam

met die ouers opgestel word.

4.3.5.1 Die opstel van 'n rooster

'n Weeklikse rooster help om die verskillende moontlikhede vir die vrye tyd te

verduidelik. Die kind en sy ouers moet saam kyk hoe die middae, aande en naweke

inpas by die beplande aktiwiteite. Dit gee die kind 'n gevoel van beheer as hy sekere

beplande of georganiseerde aktiwiteite het en daar is nog genoegsaam tyd vir speel

oor.

Wanneer vrye tyd in duidelike blokke verdeel word, help dit die kind om sy oefeninge,

huiswerk en daaglikse huispligte in die hele week in te pas. Ouers voelook meer

ontspanne as die weeklikse patroon duidelik en uitdruklik uiteengesit is.

Begryplikerwys moet die weeklikse rooster van elke kind ooreenstem met die algehele

rooster van die hele gesin.
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Die aantal ure wat elke kind aan beplande of georganiseerde naskoolse aktiwiteite

spandeer, hang natuurlik van baie faktore af, maar tussen die ouderdomme van ses en

twaalf, is 'n verstandige gemiddeld tussen drie en ses of somtyds sewe ure 'n week.

Dié gemiddelde sluit nie die beoefening van byvoorbeeld 'n musiekinstrument en

vervoer in nie (Bergstrom, 1984: 239-251).

Soos die kind ouer word, kan die rooster voller word sonder om hom onder druk te

plaas. Tekens van oorlaai wees by 'n kind is verstrooidheid, moegheid en hoofpyn. 'n

Kind wat te veel doen, het probleme met sy huiswerk, gil dikwels en soek ontspanning

deur tot laat voor die televisie te sit. Dikwils dwing hierdie kind se rooster hom om

alleen te eet of om te eet terwyl hy televisie kyk. Dit is baie belangrik om te bepaal

dat die kind Ingoeie balans het tussen geprogrammeerde aktiwiteite en vrye tyd.

Sommige gesinne bepaal dat naskoolse aktiwiteite in loopafstand van die skool of huis

moet wees. Ouers moet besef dat kinders, veral aan die begin, 'n behoefte het om

herinner te word aan die rooster. 'n Uitstekende manier om die kind 'n duidelike

prentjie van die organisasie van sy eie tyd te laat kry, is om gebruik te maak van 'n

vergrote maandelikse kalender. Dit help die gesin om elke persoon se daaglikse

roetine, die ritme van die hele week, en die aanhoudende patroon van die maand te

verstaan. Elke persoon se rooster kan afsonderlik wees of die hele gesin s'n kan saam

wees. Elke persoon en elke aktiwiteit kan met verskillende kleure aangedui word.

Die week se rooster moet so geplaas word dat elke lid van die gesin dit kan lees en

toevoegings en korreksies kan aanbring. Dit moet met die eerste oogopslag begryp en

verstaan kan word. Dit moet sigbaar wees waar die program swaar gelaai sal wees,

waar die hoogtepunte van die week mag wees, en waar die probleemareas van

verveling of druk verantwoordelikhede mag wees. Deur na die planne vir elke dag op

die kalender te verwys, sal die kind 'n gevoel van beheer oor sy eie aktiwiteite,

verantwoordelikhede en gemoedstemming ervaar.
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Ouers kan die volgende dag se aktiwiteite elke aand met die kind hersien en hom die

volgende oggend net weer herinner wat die dag sal inhou. Die kind ondervind 'n

gevoel van sekuriteit deur op die geskrewe kalender te kyk en te weet hy kan dit weer

kontroleer. Kinders leer verbasend gou hoe 'n paar woorde op die kalender

("Klavierles, 4.30 oplaai") 'n hele middag se ondervinding oopvou. Die maandelikse

rooster kom op 'n groot kennisgewingbord, waar dit elke maand vervang word.

Langs die kante plaas die gesin allerlei belangrike informasie. Sommige van die

informasie is betreklik permanent, soos noodtelefoonnommers wat vasgesteek is aan

die bord om daar te bly. Ander informasie soos ideelyste moet so dikwels as nodig

verander word.

Ouers wil graag bekwame, goed aangepaste en leergierige kinders hê. Die doel is rue

om die kind te omskep in 'n superpresteerder nie, maar om hom te help om bekwaam

en selfversekerd te word en in staat te wees om die uitdagings wat opduik, te hanteer.

Om elke dag vyftien minute opsy te sit vir die oefening van musiek, leer die kind meer

as hoe om 'n instrument te speel.

Volgens Sullivan (1953: 245), 'n psigoanalis en psigiater, verkeer die kind gedurende

hierdie jare sosiaal deur naarstiglik te soek na ander kinders om vriendskapsbande mee

te smee en vriendskappe te ontwikkel. Om speletjies te speel, is 'n geliefkoosde

aktiwiteit in hierdie jare en dit word 'n algemene manier om kinders met dieselfde

belangstellings bymekaar te bring. Die kind soek maniere om 'n maat die moeite werd

te laat voel.

Erikson (1963: 259) beweer dat: "...in all cultures, at this stage, children receive same

systematic instruction". Erikson beskrywe dit as 'n krag "...with an energy of its own

'which becomes a fundamental lifelong striving"'. Die kind in die middelkinderjare wil

graag dinge maak, dinge doen, "goed" word en alles bemeester wat hy doen. Erikson

verduidelik dat kinders van ses tot tien jaar 'n gesonde persoonlikheid bou deur die

ontwikkeling van 'n "sense of industry". Erikson se term "industry" verwys na die

enorme belangstelling wat hierdie kind het in die leer van hoe dinge werk, die
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beplanning en bou van praktiese dinge en die skep van baie verskillende soorte

produkte, bv. boomhuise, marionette en kasteelrnodelle. Die mislukking om die

nodige vaardigheid te bekom, kan tot minderwaardigheid lei. Volgens Erikson word

die kind se "sense of industry" ondersteun as sy pogings aangemoedig word. As hulle

toegelaat word om hulle werk te voltooi en indien hulle pogings vergoed word, lei dit

tot In gevoel van trots in die aktiwiteit en die "industry" word versterk. As ouers nie

hierdie poging tot aktiwiteit kan waardeer nie, word 'n gevoel van minderwaardigheid

aangemoedig (Evans, 1981: 27).

Deur spelontwikkel kinders vaardighede om probleme in verskeie soorte situasies op

te los. Hulle probeer om tyd, ruimte, distansie, asook die verhouding tussen die

verlede en die toekoms te verstaan. Elkind (1970: 55) verklaar dat, as gevolg van die

kind se ouderdom, "...they are often making decisions on limited information and

cannot always alter their familiar perceptions of a situation .to take into account the

new and contradictory variables".

4.3.5.2 Eindelose ledige namiddae

Die ure na skool is 'n bate wat soos muntstukke uit 'n stukkende sak verlore kan raak.

Onbeplande en onproduktiewe gebruik van tyd kan lei tot 'n oormaat blootstelling aan

televisie, ooreet, bakleiery met broers, rondlê, fisiese traagheid, vrees, eensaamheid en

teruggetrokkenheid. 'n Kind wat min te doen het, skep probleme vir homself, die gesin

en die gemeenskap.

Hier volg twee voorbeelde van kinders wat nooit geleer het om rekenskap van hul tyd

te gee nie:

Die tienjarige Josef was in 'n privaat skool en sy ouers het aanvaar sy dag is vol sodat

hulle geen beplanning vir sy tyd na skool hoef te maak nie. Vanaf graad vier het hy In

deel van die middag in die "onderdorp" deurgebring, terwyl die moeder - wat tot 13.30

gewerk het - geglo het hy kom direk huis toe. Josef het gewoonlik daarin geslaag om
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net voor sy moeder by die huis aan te kom. Daarom was sy nie bewus van sy

ronddwalery nie. Hy het goed beplan wat hy vir sy moeder sou sê as hy miskien na

haar by die huis sou kom.

Soms het hy in In boekwinkel vertoef en een keer het hy die winkel verlaat met In

strokiesprentboek sonder om te betaal. Ander kere, as hy genoeg geld gehad het, het

verkoopspersoneel van die winkel baie besig was, het hy ongemerk ingesluip om

rekenaarspeletjies te speel. Vir sy vriende het hy vertel hoe hy een keer met

lekkergoed, weggesteek in sy mou, ongemerk by 'n winkel uit is sonder dat hy gevang

is. Sy vriende het hulle moeder van die insident vertel en daarna is hulle belet om weer

saam met Josefte gaan.

Kinders van hierdie ouderdom hou van onafhanklikheid en avontuur. Dit is

opwindend, maar Josef het te veel tyd sonder toesig, leiding en beplanning spandeer.

Wat dus begin as 'n skadelose geval van kindernuuskierigheid, kan maklik ontaard in

iets anders.

Die negejarige Leen en haar moeder het nooit beplan vir die middag voordat haar

moeder van die werk tuis kom nie. Sy was totaal aan haarself oorgelaat na skool en

het elke dag dieselfde gedoen, naamlik niks. Die lewe na skool het vir haar geen doel

of betekenis gehad nie. In die kombuis was die ontbytskottelgoed opgestapel en haar

kamer het bestrooi met klere gelê. Die moeder het haar belet om by die bure te gaan

speel voordat haar kamer nie opgeruim is nie. Sy het net by die kamer ingekyk en nie

geweet waar om te begin nie. Gevolglik het sy omgedraai na die woonkamer en die

televisie aangeskakel.

So het elke dag vir Leen verloop, terwyl sy al meer en meer in haarself gekeer geraak

het. Leen se moeder moes werk om ekonomiese redes. Sy was onder druk en baie

besig, maar gelukkig en tevrede as haar dogter na skool net veilig by die huis was.

Hoe die dogter haar tyd deurgebring het ten opsigte van die verantwoordelikheid vir
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die huishouding, die aanleer van nuwe vaardighede en of sy met haar skoolwerk

aangegaan het, was vir haar van geen belang nie. Vir Leen was die middae vervelig,

neerdrukkend en nimmereindigend. Met min of geen geleenthede om nuwe

vaardighede aan te leer, geen beplanning en geen sin daarin om iets uit te voer nie, is 'n

patroon van gedrag gevestig wat maklik in Leen se volwasse lewe blywend kon

voortduur (Bergstrom, 1984: 25-29).

Bemeestering is noodsaaklik vir voortdurende groei dwarsdeur adolessensie en

volwassenheid. Wanneer 'n onderbreking in bemeestering kom, word die kind se

selfbeeld beskadig.

Gedurende hulle ure weg van die skool af, het kinders soos Josef en Leen die vryheid

om 'n groot aantal bekwaamhede, belangstellings en liefdes na te jaag. Met die nodige

hulp kon die twee kinders hierdie tyd meer kreatief gebruik het. Naskoolse vrye tyd

behoort aan kinders, maar ouers moet kinders lei om te verseker dat die tyd wel goed

en nuttig gebruik word.

4.3.6 Ouers se rol in naskoolse aktiwiteite

Tyd is soms 'n struikelblok tussen ouers en hulle kind. Die ouer moet werk om sy

gesin van die nodige te voorsien en om te sorg dat die huishouding vlot verloop.

Hierby kom nog die pligte van die gemeenskap en die kerk. Dit is dan wanneer die

ouer voel dat hy nie die tyd het om met sy kind te speel nie.

Somtyds is dit so, maar dikwels voelouers dat speel iets ekstra is, dat dit nie nodig is

nie en dat dit nie vergelyk kan word met die besigheidsverslag wat voltooi moet word

of 'n nagereg wat gebak moet word nie. Die neiging is om te dink dat speel 'n

sinnelose vermorsing van tyd is. As al dié redes aanvaar word, moet om hemelsnaam

nie die kind wegstuur met 'n "Gaan kyk TV" nie. Die ouerlike plig is om te sê:

"Gaan en speel". Dit impliseer dat jy as ouer hom vertrou om iets uit te dink om te

doen en nie net te sit en staar nie. Hy kan 'n doener word en nie 'n passiewe kyker
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wees rue. Die normale kind hou nie daarvan om lank voor die TV deur te bring nie,

maar wanneer hy kyk, moedig die TV passiwiteit en langer kyk aan. Die kind vind dit

al moeiliker om met ander te verkeer. Hy word 'n toeskouer en nie 'n deelnemer aan

die lewe nie (Clepper, 1974: 47-49). As ouers baie TV kyk, is dit onmoontlik om te

verhoed dat kinders baie tyd voor die TV sal deurbring. Hou volledig boek van 'n

week se juiste aantal ure wat ouers en die kind TV kyk. Besluit om dié tyd te verkort.

Hou ook volledig boek van die aantal ure wat die ouer saam met sy kind speel en

wanneer die kind alleen speel. Ouers moet bewus wees daarvan dat, as die kind alleen

is, hy soms bang of verveeld raak. Dan skakel hy die TV aan. Teveel kinders word

deur die TV weggehou van hul speeltyd. Die ouer moet sy eie teenwoordigheid

voorsien. Om net daar te wees en geïnteresseerd te wees terwyl die kind speel, bou die

kind se selfbeeld en dit kan vir die ouer soms van opvoedkundige waarde wees

(Clepper, 1974: 47-49).

Die ouer wat met sy kind speel of die verhoog daarstelom te speel, is die mees

deurslaggewende faktor in die kind se ontwikkeling. So kan 'n groot kartondoos

heerlike vermaak aan kinders verskaf, terwyl die ouers se eerste reaksie sal wees hoe

om daarvan ontslae te raak. Die Dreyergesin het 'n nuwe vrieskas gekoop en die twee

seuns het die groot doos waarin dit gekom het, opgeëis en dit in 'n klubhuis omskep.

Hulle het die doos in die agterplaas staan gemaak. Baie gou het vier seuns van die

buurt betrokke geraak om die vensters uit te knip en die doos te verf. Die Dreyerseuns

en hulle vriende het dit vir 'n week gebruik, geheime kodes bedink en die klubhuis van

binne en buite verfraai. In die klubhuis is 'n vervolgverhaal, wat sentreer rondom die

klubhuisl fortI hoofkwartiere, gebore en ontwikkel. Die hele buurt het die week wat

die kartondoos in die Dreyers se agterplaas was, die ouers se inskiklikheid,

aanvaarding en gewilligheid dat die kinders die doos kon kry, beleef Daar was 'n

sametrekking van kinders wat vir maande lank nie saamgespeel het nie. Hulle het ook

betrokke geraak in spanwerk, kreatiewe beplanning, dramatisering en versrenng.

Hierdie klubhuis het nuwe vriendskapsbande gesmee, sluimerende talente blootgelê en

onvergeetlike vreugde verskaf (Bergstrom, 1984: 25-34).
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Die ouer se plesier in sy kind sal aanhou groei as hulle hom tegemoetkom soos in die

voorafgaande verhaal. Hulle moet hom ook waarneem, met hom speel en sien hoe hy

ontwikkel. "Your pride in yourself, too, will grow as you realize your active role in

helping him learn" (Gordon, Guinagh & Jester, 1973: 115).

Omdat gesinne verskil, kan daar nie 'n enkele voorskrif wees aangaande wanneer en

hoeveel tyd 'n ouer aan sy kinders en hulle spel moet wy nie. Voordat ouers 'n besluit

neem, kan hulle eers die volgende vrae in oënskou neem:

"Hoe lank kan ek geïnteresseerd bly terwyl ek saam met my kind speel?" Daar is geen

twyfelomtrent die kind se vermoë om lank geïnteresseerd in sy spel te bly nie.

Wanneer die kind versoek word om op te hou met sy spel, is sy teleurstelling groot en

baie duidelik. Baie volwassenes vind dit moeilik om lank geïnteresseerd te bly. Met

fantasiespel is die langste tyd vir 'n volwassene uiters tien minute. Die meeste ouers

vind na 'n paar sessies plesier in verbeeldingspeletjies.

"Hoe belangrik is my invloed gedurende die spel?" Sommige ouers meen dat spel met

die portuurgroepe vir kinders genoeg is. Die ouers wat wel met hulle kinders speel,

het in alle ems die volgende vraag gevra: "Hoeveel tyd is my kind werd?" (Strom,

1981: 78-81).

"Hoe gemaklik is ek gedurende die spel?" Net die ouer wat gemaklik voel in die spel,

het geleer om respek te toon vir die kind se kreatiewe krag in sy spel.

"Is ek gewillig om tyd aan speletjies af te staan?" Alle kinders sal een of ander tyd eise

stelof tekens toon dat hulle meer aandag nodig het. In sulke gevalle kan 'n paar

minute se spel dalk strafvermy of 'n hele dag se argumente uitskakel.

"Wat sal gebeur as ek gesinspel vermy?" Ouers kan hulleself alleen sien as 'n ware

bron van leiding vir hulle kinders as hulle dit 'n reël maak om deel te neem aan

aktiwiteite waarin hulle kinders geïnteresseerd is.
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"Dien ek as 'n waardevolle voorbeeld van ontspanning?" Geluk behoort die

belangrikste doel van die gesin te wees. As kinders sien dat ouers geluk en

bevrediging in die volwasse lewe ervaar, is hulle ryk en bevoorreg. Indien kinders dit

nie in hulle ouers sien nie, gaan soek hulle dit by duur eksperimentering met

onvolwasse maats.

Om die toekoms saam met hulle kinders te geniet, moet ouers leer om ontspanning in

die teenswoordige tyd te hanteer. Die kinders behoort in die skool en by die huis

geleer te word hoe om dit te doen.

4.3.7 Die invloed van die ouer op die kind

4.3.7.1 Die rol van die huisgesin

Die eerste aantal lewensjare van die kind word as die kritieke periode in die

ontwikkeling van die kind se persoonlikheid beskou (Hoffinan, 1978: 182). Die

belangstelling en betrokkenheid van die moeder by die ontwikkeling van die kind in sy

buitemuurse program is eintlik onontbeerlik, veral aangesien dit die vrou en moeder

van vandag is wat meestal die kind by sy buitemuurse aktiwiteite moet besorg. Verder

eis dit van die moeder (asook van die vader) om haar belangstelling op hierdie terrein

in haar kind te toon sodat sy by magte sal wees om deur verdere gesprekvoering die

kind, in samewerking met die skool, weerbaar te maak vir sy latere lewe deur die

aankweking van eties-normatiewe lewenswaardes. Dit is ook die moeder wat die kind

fisiologies moet versorg deur goeie en regte eetgewoontes by hom aan te kweek, sodat

hy 'n gesonder liggaam salontwikkel wat die eise van die buitemuurse program sal kan

weerstaan (Thirion, 1981: 136).

Daar was 'n tyd toe ouers gereeld met hulle kinders gespeel het. Ongelukkig gebeur

dit al hoe minder. Hierdie gebrek aan ouerbetrokkenheid lei nie net tot 'n gebrek aan

genoegsame ontwikkeling in vaardighede en fiksheid nie, maar die regte gesindheid
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Sommige ouers beïnvloed die kind se spel negatief deur byvoorbeeld opmerkings te

maak dat kinders nie vuil moet word terwyl hulle speel nie. Dit impliseer dat die kind

nie aan 'n speletjie waarin sy klere vuil kan word, moet deelneem nie. As ouers nie

hierdie soort persoonlike gevoelens laat blyk nie, sal alle kinders beter geleenthede kry

om hulle ware potensiaal te bereik (Bunker, 1991: 468).

dat fisiese spel goed en belangrik is, word ook nie ontwikkel nie. Verder word dit

beklemtoon dat vir sinvolle, spontane spel 'n kind 'n stimulerende omgewing nodig het

waar hy ongehinderd kan speel. Die skepping van die omgewing is in die eerste plek

die verantwoordelikheid van die ouer (Muller, 1991: 20).

Die bewegingsvaardighede van kinders in die eerste drie grade reflekteer die tipe en

hoeveel geleenthede wat hulle gekry het om dit te ontwikkel. 'n Kind in graad een wat

goed is in skryf, teken of verf, het moontlik meer oefening in hierdie vaardighede

ontvang as die ander leerlinge. As kinders genoeg tyd spandeer het aan hardloop-,

spring- en vangspeletjies, toon hulle belangstelling en vaardighede op hierdie gebied.

Navorsing toon dat kinders met 'n groot variasie van bewegings nuwe bewegings

makliker aanleer en gevolglik ook makliker spelvaardighede bekom.

Gelukkig word sukses in die volwasse lewe aan ouers toegeskryf soos Fanie de

Villiers, Springbokkrieketspeler, dit so duidelik stel: Dis aan sy ouers te danke dat hy

so goed krieket speel. "Ek het elke dag van my lewe met balle gespeel - rugbyballe,

sokkerballe, tennisballe. Nou toon navorsing kinders word nie met balvaardigheid

gebore nie. Dit word in hul eerste ses jaar ontwikkel". Dis waarom hy die halwe

tennisbaan vir sy kinders gebou het. "Ek glo 'n kind moet kans kry om aan spel deel te

neem" sê Fanie. "Hy moet later goeie afrigting kry en die basiese tegnieke leer. Dan

hang dit van hom af of hy suksesvol gaan wees. Daarvoor moet hy iets ekstra in sy

hart hê" (Opperman, 1997: 15).
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·4.3.7.2 Ouers deel verantwoordelikhede met die opvoeder

Oorspronklik het die ouers al die nodige opvoeding aan hul kinders verskaf (Fourie,

1973: 107). Hierdie verantwoordelikheid van die ouer het mettertyd dié van die

opvoeder geraak, maar dit ontsê die ouer geensins van sy verantwoordelikheid nie.

Schoeman (1975: 64) beklemtoon dat hierdie verantwoordelikheid nooit afgesweer of

oorgedra kan word nie en dat die ouer uiteraard primêr verantwoordelik vir die kind

se opvoeding is, want die ouer-kindverhouding is in liefde gefundeer. Torrance (1971:

45-48) stel dit as volg: "Our studies show that it is better to view the parent-child

dyad as a noncompetitive union, a partnership in which the strength of each member is

to the advantage of both members, an arrangement in which no one loses because

success is mutual". So 'n ouer-kindverhouding skep as sodanig 'n unieke

liefdesverhouding wat by uitnemendheid nodig is vir die opvoeding, want die ouers se

plek en waarde bly van primêre belang. Die belangrikheid van die ouers se invloed op

en betrokkenheid by die jeugdige kan dus nooit oorbeklemtoon word nie (Botha, 1975:

129). Daarby is die ouer primêr intens betrokke by die skool - nie net in formele

skoolverband nie, maar ook in informele skoolverband, naamlik op buitemuurse gebied

(Coetzee & Kapp, 1979: 77).

Vir die primêre leerling is die belangstelling en meelewing van die ouers op die terreine

van ontspanning en buitemuurse aktiwiteite van die uiterste belang. Dit is sekerlik

ook die beginpunt van die kind se belangstelling in en deelname aan die buitemuurse

aktiwiteite na skool (Botha, 1975: 129). Dit help mee om die ideale geleentheid vir

die opvoeder en die opvoeding van die kind te skep (Thirion, 1981: 134).

Deur "oop gesprekke" tussen ouer en kind volg die regte leiding, inspirasie,

aanmoediging en deelname aan buitemuurse aktiwiteite. Die geleenthede wat die

buitemuurse program bied en waaroor gesprekke gevoer kan word, is legio. Daarom

moet ouers die nodige belangstelling toon en samewerking gee in hierdie fasette van



Hoofstuk4 Die Rol wat die Toepassing van Spel in die 242
Opvoedingsproses Speel

hulle kinders se skoollewe. Dit beteken dat die ouer betrokke moet wees by die

buitemuurse aktiwiteite van sy kind.

Ouers se belangstelling in en hul deelname aan 'n aktiwiteit, soos byvoorbeeld hulp by

spelleiding, spoor die kind aan om deel te neem aan buitemuurse aktiwiteite. So vind

hy iets waarmee hy hom in sy vrye tyd besig kan hou. Hierdie ouer se belangstelling

word na die gesin oorgedra, waar daaroor gepraat en selfs prakties daaraan uiting

gegee word. Hier rus nog 'n verantwoordelikheid op die ouers, want hulle invloed en

belangstelling in hul kinders se aktiwiteite bepaal tot welke mate hulle aan buitemuurse

aktiwiteite deelneem en belangstel (Thirion, 1981: 137: 149).

4.3.7.3 Vrye tyd van ouers en kinders

Dit is die ouers se taak om gesinsverhoudinge te skep wat 'n stewige skans sal vorm

teen talle bedreiginge wat hulle kinders gedurende die tyd van niksdoen kan betrek en

aanval. Dit geskied deur saambindende faktore soos huisgodsdiens, saamspeel en

ontspan, asook gesonde gesinsvoorligting (Kotze, 1973: 53). So word die ware

ouerhuis 'n vreugdehuis, 'n vormingshuis waar die liggaam sowel as die gees van die

jeugdige van kleins af gevorm kan word (Van Loggerenberg, 1978: 4).

"Pedagogies-gesonde ontspanning (vryetydsbesteding) sal die jeugdige me aan

homself en sy portuurgroep oorlaat net om hom uit die pad te kry nie, maar behoort

ook volwassenes te betrek wat aan hom leiding kan gee en wat as voorbeelde van die

toekoms dien" (Theron, 1978: 284). Ouers moet aan die ander kant egter ook

gewaarsku word teen 'n oordaad belangstelling. Die jeugdige moet dus van jongs af

die regte houding teenoor vryetydsbesteding aankweek. Dit moet eerstens nooit 'n

doelop sigself word nie, maar slegs 'n middel tot In doel bly. Die doel waarna hier

gestreef word, is sekerlik" ...om deur ontspanning die losbandigheid van die jeugdiges

en volwassenes te bekamp" (Hoffinan, 1978: 188).
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Maatskaplike toestande het gedurende die afgelope aantal dekades ingrypend verander

met Inmerkbare invloed op die ouerhuis en omgewing van die kind, waardeur natuurlik

ook die ouer-kindverhouding aangetas is. Die mees beduidende simptome van hierdie

veranderinge kan as volg saanmgevat word: Die hoë egskeidingsyfer; 'n merkbare

toename in drankmisbruik; kinderverwaarlosing; die toenemende verslawing aan

dwelmmiddels, veralonder jeugdiges; talle vorme van gedragsafwykings onder die jeug

en toenemende persoonlikheidsversteurings (Kruger & Krause, 1972: 219). Ook

vanweë die ouers se beroeps- of sosiale beweeglikheid en verpligtinge vervaag die

ouers se vertrouens-, gesags- en begripsverhouding met die kind in die gesinsituasie en

raak hy vereensaam, vervreem en anoniem. Gevolglik verlaat hulle soms die ouerhuis

en huisves kinders onder losbandige jeugbendes.

Veral die stadskind moet deur die ouer en onderwysers voorgegaan word in die keuse

van vriende en vergaderplekke wat die ope stad in 'n ryk geskakeerde verskeidenheid

positief en negatief aanbied.

Ouers moet ook nie hulle waarneming se versterkingsinvloed onderskat nie. Omdat

waarneming tyd vereis, verteenwoordig die waarneming goedkeuring (Strom, 1981:

84). Deur die kind waar te neem, is daar 'n waardevolle geleentheid om met hom sy

krag en sy baasskap te deel, om sy sterk punte te erken en hom te respekteer.

4.3.8 Tyd vul 'n kind se beursie

Dit is sinneloos om die tyd na skool af te maak as "vrye tyd". As hierdie tyd vergelyk

word met 'n betaalmiddel, dan word 'n kind se beursie met tyd gevul en hy het dan

hierdie betaalmiddelom te spandeer. Klaarblyklik het alle kinders nie dieselfde

voorregte van gesondheid, opvoeding, behuising, geld, ensovoorts nie. Waarvan hulle

wel dieselfde het, is dieselfde aantal ure om agt jaar oud te wees. Tyd is dus die groot

gelykmaker. Maar wat elke kind met sy tyd doen, onderskei hom van die ander. In

Kind wat gehelp word om sy tyd produktief te benut, het een van die grootste

voorspronge ontvang wat 'n ouer aan sy kind kan skenk. Ouers het 'n diepgaande
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invloed op die manier waarop die kind sy tyd gebruik. Daarby kan hulle kontrole

uitoefen oor die ondervindinge wat hulle vir hul kind begeer of verkies sodat die tyd

nie vermors word nie. So het 'n moeder gevoel: "Ek wil nie hê dat my dogter moet

terugkyk en sê: 'Ek het nie veel as 'n kind gedoen nie' of om later te dink: 'Oops, I

missed my chance' ".

'n Gelyksoortigheid tussen geld en tyd is ontwikkel deur Medrich, die sosioloog

(1977: 3). Hy wys daarop dat die gebruik van die tyd van kinders vergelyk kan word

met "...patterns of consumption". Medrich beweer dat ouers se besluit oor hoe kinders

hierdie waardevolle geld gebruik, gesinne se waardes, prioriteite en aspirasies

openbaar. Hy maak die volgende stelling aangaande tyd: "(It) is a finite resource; their

limited number of out-af-school hours are analogous to a ' fixed sum resource'. There

is only a certain amount oftime that is available to be spent" (Medrich, 1982: 14).

Die ooreenkoms tussen kinders se tyd en geld dui daarop dat kinders se tyd beplan

moet word. Soos meeste ouers hul kinders leer om geld nie te verkwis nie, maar dit op

nuttige dinge te spandeer, net so moet kinders hulle tyd vindingryk, genotvol en

verstandig bestee. Deur kinders te help om hulle tyd na waarde te skat, bewys ouers

hulle liefde en respek vir hul kinders se begeertes.

Kinders het in die middeljeugjare oorvloedig tyd. Hoe hierdie tyd gebruik, beheer en

geëvalueer word, is uiters belangrik. In hierdie leeftyd word hulle beskryf as aktiewe

leerders, verkenners, ontdekkers, uitvinders, eksperimenteerders en daders

(Bergstrom, 1984: 14-15).

4.3.9 Naskoolse vrye tyd moet waardevol gemaak word

'n Kind verrig waardevolle diens aan die gesin deur sekere ure op sekere dae pligte by

die huis te verrig. As die kind se eie belangstellings in aanmerking geneem word, sal

hy verantwoordelikhede by die huis met grasie en selfrespek aanvaar. Die waardering
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van sy ouers, wat hy graag wil plesier, is vir hom genoeg beloning en hy het nog

oorgenoeg tyd om met sy maats te speel en ander dinge te doen waarin hy genot vind.

In teenstelling met Josef en Leen (kyk pp. 101, 102) se ouers, het ouers wat die

waarde van tyd ken, 'n bron wat nie vermors moet word voor die televisie of deur

sommer niks te doen nie. Ironies genoeg, voorsien ouers wat vir hulle kinders beplan

aan hulle meer vryheid as dié sonder beplanning. Met die beplande aktiwiteite ontmoet

kinders nuwe mense, het hulle nuwe ondervindings, ontwikkel hulle nuwe talente en

sien hulle nuwe moontlikhede. Dit is deur konstruksie dat ware vryheid vir kinders 'n

werklikheid word (Bergstrom, 1984: 25-34).

Die ouers het jarelange ondervinding van die kind en weet hoe om die gedrag, die

tekens van vreugde, opgewondenheid, angstigheid, frustrasie, moegheid,

oorgestimuleerdheid, eensaamheid en verveeldheid te interpreteer. Selfs die besigste

ouers het oorgenoeg tyd waarin hulle kontak kan maak met die kind se diepste

belangstellings. Dit is 'n feit dat baie dinge wat ouers vir hulle kinders begeer, in elke

dag se naskoolse aktiwiteite uitgevoer word.

4.3.10 Die fisiese omgewing van die spelende kind

Spel is die kind se manier om met sy sosiale en fisiese omgewing kennis te maak. Die

sosiale struktuur ondergaan teenswoordig ingrypende veranderinge vanweë 'n drastiese

toename in vrye tyd, 'n verlies aan oop ruimtes as gevolg van die groei van die

metropolitaanse gebied, groter beweeglikheid en ongekende tegnologiese deurbrake.

Hoe teenstrydig dit ook al mag wees, dit is 'n feit dat die mens as skepper van hierdie

dramatiese ontwikkelings terselfdertyd ook die slagoffer daarvan geword het. Die

aanslag van meer vrye tyd en minder fisiese aktiwiteite stel die mens bloot aan 'n

leefsituasie wat besondere eise aan sy geestelike, emosionele en fisieke vermoëns stel

(Botha, 1975: 67).
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Die fisiese omgewing het die vermoë om sosiale kontak aan te moedig. Die vraag is of

die buurt vir die aantal kinders die noodsaaklike geskikte speelruimtes met die nodige

en maklike toesig kan bied. Beantwoord die speelruimte in die behoefte aan

intellektuele verryking en die aanleer van nuttige vermoëns of moedig dit aggressiewe

en afbrekende gedrag aan? Hierdie vrae is van belang voordat die nodige geleenthede

en speelruimtes daargestel word. As die stimulering, geleenthede en speelruimtes

ontbreek, sal die verkryging van die nodige vermoëns voorkom word.

As gepraat word van beplanning vir kinders, dan kom dit neer op die beplanning van

'n speelplek. In die tyd na skool is daar nie altyd 'n verbod op die spel van die kind

rue. Soos die kind groter word, is dit vir hom moontlik om verder weg van die skool

en die huis te waag, want hy beskik oor meer finansiële bronne en

ontspanningsbelangstellings wat nie op slegs een plek bevredig nie. Die speelplek

word grootliks bepaal deur die ligging, bekostigbare vervoer en die hulp van die ouers.

Die keuse van die plek wentel om 'n groot verskeidenheid van plekke, byvoorbeeld

speelruimtes, strate en formele ontspanningsfasiliteite, of dit beplan is vir die kind aldan

rue. Daar is 'n sterk neiging om gebruik te maak van agterstegies of gange,

motorhuisdakke en leë erwe: "".and through the play his surroundings, as well as, last

of all, Nature and the universe, may become to him a mirror of himself and of his life"

(Froebel, 1900: 95). Hierdie plekke wat uit die oog van die gemeenskap is, is

aantreklik vir die kind. Hoe groter die kind, hoe groter sal die persentasie speelruimtes

van die verskuilde soort wees (Conroy, 1987: 36). In haar navorsing is gevind dat

kinders wat in hoë geboue woon, probleme ervaar om sosiale kontak te maak en by die

skool stel hulle ook nie in ander kinders belang nie. Sulke kinders maak verder nie

buitenshuis spontaan kontak nie en hulle algemene kennis is ook minder as dié van

ander kinders van dieselfde ouderdom.

4.3.10.1 Die woning of tuiste in die spelopset

Die drie hoofkenmerke vir kinders se buitespel is visueel, gehoortoeganklikheid en

fisiese nabyheid. Vir die kind op die grondvloervlak is die buitespel normaal, want die
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omgewing voldoen aan die drie basiese vereistes van buitespel, naamlik dat die ouer

fisies naby moet wees sodat sy hom kan sien, hoor en praat. Sy het dus bevredigende

toesig oor die kind deur die venster. Die stoep bied 'n betreklike veilige plek met 'n

uitsig oor die wêreld rondom en dit is dan die ideale speelplek vir alle ouderdomme,

terwyl die kind op hoër vlakke buitespel as iets buitengewoons ervaar, want hy IS

buite sien- en roepafstand.

Die binneplase van woonstelblokke is dikwels deur 'n omheining, muur of ander

geboue 'n geslote terrein. So 'n binneplaas is vir baie ouers 'n betreklike veilige plek

waar die kind sonder toesig kan speel. Hierdie ruimtes met geskikte speelapparaat

kan as 'n basiese speelterrein dien en gesien word as 'n semipublieke speelplek. Ander

ouers is weer bekommerd as die kind buite sig in hierdie ruimtes speel. Sulke

binneplase behoort so ontwerp te wees dat kinders dit kan benut instede daarvan dat

hulle belet word om daar te hardloop, met die bal te speel, fiets te ry of met rol- of

lemskaatse te speel. Goed beplande, beskutte of geslote binneplase kan ideaal wees

en kinders lok om daar te speel, asook aan die kind 'n gevoel van sy eie gebied verskaf

(Conroy, 1987: 46).

Hierteenoor, wanneer die kind die veiligheid van die huis verlaat, reik hy uit na sy

onmiddellike omgewing. Die buitenshuise spel hang af van die samewerking van die

bure, fisieke veiligheid, die gevaar van indringers en die regulasies van die geboue. Al

hierdie dinge verminder die kind se geleenthede. tot spel. Soos kinders ouer word,

dwaal hulle al verder weg, miskien na meer ongewenste plekke.

4.3.10.2 Strate, parke en speelterreine

4.3.10.2.1 Strate en sypaadjies

Wanneer kinders in die straat speel, maak hulle nie net van die oudste speelplekke in

die wêreld gebruik nie, maar hulle word ook in die oudste en mees interessante

speletjies betrek, want hierdie speletjies is getoets en goedgekeur deur kinders van alle
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eeue. "Die strate in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel" (Sagaria 8:

5).

Die kinders deur die eeue heen het rue alleen speletjies gespeel rue, maar hulle

oorgelewer soos wat die huidige kinders dit doen sonder geskrewe verwysing of

volwasse korrektheid (juistheid). Hierdie straatspeletjies is miskien die speletjies wat

die meeste gespeel, die minste opgeteken, en die mees natuurlike speletjies van alle

speletjies is. Dit is veral die mees spontane speletjies, want die groepie seuns onder die

lamppaal mag miskien 'n minuut voor die tyd nie besef dat hulle die volgende oomblik

heerlik sal aan-aan (touch) speel nie.

'n Ware spel is een wat die gees en gemoed geheel en al bevry. Spel laat geen

bekommernis toe behalwe net dié wat eie aan die spel self is nie. Wanneer die spelers

hulleself oorgee aan die ritme van die aanraakspeletjie, tree hulle uit die gewone lewe.

Die grens van hulle bestaan word die sypaadjie - hul enigste werklikheid is die

opgewondenheid om die persoon wat jaag, se aanraking te vermy. In werklikheid is dit

nie net die aard van die speletjie wat die gees en gemoed bevry nie, maar welook die

omstandighede waaronder die speletjie gespeel word. Jare gelede is erken dat die ware

spel dié een is wat deur die spelers self ontstaan (Opie & Opie, 1969: 1).

Spel is onbeperk; speletjies het reëls. Spel mag die uitvloeisel van 'n droom wees,

maar in elke speletjie is daar wedywering. Tog sal dit duidelik wees as kinders in die

straat speel dat hulle buitengewoon naïef of hoogs beskaafd is. Hulle het selde

behoefte aan 'n skeidsregter of om telling te hou; baie min betekenis word aan wie wen

of verloor geheg; hulle het nie behoefte aan pryse nie en dit lyk nie of hulle hul

bekommer omdat die spel nie klaar is nie. Natuurlik hou kinders van speletjies waarin

'n mate van geluk 'n rol speel sodat die individuele vermoëns nie direk vergelyk kan

word nie. Hulle hou van speletjies wat so te sê outomaties weer begin sodat elkeen 'n

nuwe geleentheid gegee word. Hulle hou ook van speletjies wat in fases beweeg

waarin elkeen so te sê 'n speletjie op sigself is, bv. die verkiesing van leiers, die kies

van kante of die bepaling van watter kant moet begin speel Volwassenes kan nie altyd
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die uitgerektheid van die speletjies verstaan of duld as hulle miskien genooi word om

saam te speel nie, maar soms vind kinders meer plesier in die seremonies rondom spel

as in die wedywering. In hierdie soort speletjies vind kinders gerusstelling wat

herhaling bewerkstellig en die gevoel van kameraadskap wat kom deur dieselfde iets te

doen as wat al die ander doen.

Kinders mag 'n sekere speletjie kies as gevolg van die kinderagtige dialoog wat die

gejaag voorafgaan, byvoorbeeld: "Wolf, wolf hoe laat is dit? Dit is drie-uur. Wolf,

wolf hoe laat is dit? Dit is sesuur. Wolf, wolf hoe laat is dit? Dit is etenstyd!"

Volgens Conroy (1987: 50) vind baie en van die mees opwindende spel soms op

sypaadjies so tussen bewegende voetgangers se voete deur plaas. As die sypaadjies

wyd is, floreer speletjies tesame met die ander gebruike van die sypaadjies, maar as dit

betreklik nou is, is die eerste ongevalle met touspringers. Die volgende ongevalle is

met rolskaatse, driewiele en fietse. Hoe nouer die sypaadjie word, hoe meer is die

toevallige sittende speletjies. Al is die ruimte op die sypaadjie beperk, is dit nogtans

belangrik vir kinders om daar te speel. Die kind hou van die bedrywigheid wat soms

kenmerkend is van 'n straat waar die kind wil wees en hy pas ook aan by die beperkte

ruimte op die sypaadjie.

Wanneer die skole sluit vir die vakansie, kry die strate opnuut aktiewe lewe deur die

speletjies wat daar gespeel word. Om woongebiede se strate meer bewoonbaar te

maak, word verbetering verkry deur die deurvloei van verkeer te beperk en deur

voetgangers wetlike prioriteite te gee. Die Hollandse 'woon-erven' verskaf die mees

ontwikkelde voorbeelde van wat gedoen kan word (Moore, 1986: 238).

4.3.10.2.2 Geplaveide areas

Voetgangerareas of areas wat geplavei is, bied baie moontlikhede. Die harde, gladde

oppervlakte is geskik vir baie kinderspeletjies, byvoorbeeld "hopscotch" en speelgoed

met wiele. Dit bied ook aan kinders die geleenthede om eentonige vaal areas kleur te
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gee deur speletjies se raamwerk daarop te teken of deur selfs prente te teken. Hoewel

dit as vandalisme beskryf word, kan dit verrykende aktiwiteite wees.

Navorsing oor die veiligheid van voetgangers het bewys dat die meeste ongelukke by

kinders voorkom wie se huise nie tuine, binnehowe of speelkamers het nie. Die rede

vir die baie kinderongelukke is dus omdat die straat in baie gevalle die

gemeenskapsarea is, wat dien as die vanselfsprekende speelplek vir kinders. Beplande

speelgronde bied soms minder potensiaal vir spel as die verskeidenheid wat strate,

gangetjies en ander onverwagte areas bied, want hier kan kinders ontdekkings maak en

die gebied in verbeeldingryke en meer avontuurlike en waaghalsige speelplekke

omskep.

4.3.10.3 Speelgronde

Speelruimtes kan talryke vorme aanneem. Om speelgronde te beplan, is daar heelwat

vrae wat beantwoord moet word: Is die buurt nuut of oud? Watter speel- en

aktiwiteitsgeleenthede bestaan reeds in die gebied? Watter tipe en grootte is die

bevolking van die gebied? Watter finansiering en gemeenskapsbydrae is nodig? Maar

die ernstigste behoefte op die oomblik is om geleenthede te skep waar geen fasiliteite

bestaan nie en om beter gebruik te maak van die bestaande geriewe. Twee groepe,

naamlik voorskoolse en skoolgaande kinders moet in aanmerking geneem word by die

keuse van die ligging van speelruimtes. Kinders moet die speelplek maklik kan bereik

sodat die spel 'n algemene spontane patroon kan vorm eerder as om 'n formele

uitstappie te wees.

Die oop ruimtes rondom woonstelblokke is gewoonlik 'n toonbeeld van netheid. Alles

is daarop ingestelom maklik onderhou te kan word. Niemand word op die grasperke

toegelaat nie en geen geraas word geduld nie. Vir die gebou se opsigter is dit sy hemel

en die kind se hel (Allen, 1962: 4). Hierdie harde en antiseptiese gesindheid lei tot die

totale dood van spel en affekteer die lewenskragtige en avontuursoekende agt- tot
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vyftienjarige kinders. Hierteenoor word geglo dat spel essensieel is vir die groei en

geluk van kinders.

4.3.10.3.1 Skoolspeelgronde

Die skool se speelgrond is een van die belangrikste omgewings vir buitespel wat geheel

en al sonder volwasse beheer is. Soos ouers in toenemende mate - en begryplikerwys -

besorg raak om hulle kinders sonder toesig in strate en parke te laat speel, mag dit

wees dat die skool se speelgrond een van die weinige plekke is waar kinders buite die

huis kan speel. Laasgenoemde het dus toegeneem in belangrikheid as In omgewing vir

kinderspeletjies. Verder redeneer Gudgeon (in Blatchford et al., 1990: 164) dat

skoolspeelgrondspeletjies 'n magtige meganisme is vir die oorerwing van die

maatskaplike orde en kulturele kennis.

Ongelukkig is skoolspeelgronde soms harde, boomlose sementoppervlaktes wat

gewoonlik na skoolure, naweke en vakansietye gesluit is. Wanneer dit goed beplan is,

kan dit baie waardevol vir 'n groot hoeveelheid kinders wees.

4.3.10.3.2 Verskillende tipes speelgronde

Weinstein en Pinciotty (1988: 345-371) het in 'n bestaande tradisionele speelgrond 'n

buitebandspeelplek geïmplementeer om vas te stel watter invloed dit op aktiewe en

kreatiewe spel het. Nadat die nuwe materiaal bygevoeg is, was die gevolg dat

georganiseerde speletjies en onbetrokkenheid verrninder het, terwyl aktiewe spel soos

hardloop, swaaie en balansering toegeneem het.

Huidige speelgrondontwerpers beweeg weg van die tradisionele ontwerpe en skep nou

meer ingewikkelde strukture wat hulle alternatiewe, kreatiewe of omvattende

speelgronde noem (Brown & Burger, 1984: 599-627).
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Hayward, Rothenberg en Beasley (1974: 131-169) het drie verskillende tipes van

speelgronde geïdentifiseer en bestudeer, naamlik eerstens die tradisionele tipe met

glybane, swaaie, wipplanke en so meer en tweedens die kreatiewe tipe speelplek waar

kreatiewe konstruksies van 'n paar gekoopte stukke materiaal en 'n groot

verskeidenheid van rommelmateriaal soos ou buitebande, bruikbare en nuttige pale en

kabeltolle aanmekaar geheg is. Dit is soms deur die ouers, onderwysers en kinders

moedig 'n groot reeks van kreatiewe spel aan deur die kinders wat die terrein

gebruik. Die derde tipe speelgrond is die avontuur- of rommelspeelgrond wat die

kinders toelaat om hulle eie omgewing en/of apparaat uit ou buitebande, houtkratte, ou

boumateriaal, veranderlike klimstrukture en ander weggooigoed te ontwerp (Conroy,

1987: 59). Hierdie tipe speelgrond is geheel en al 'n informele speelomgewing en is

beplan vir verandering en buigsaamheid.

4.3.10.3.3 Avontuurspeelgronde

Volgens Allen (1962: 5) is die avontuurspeelgronde miskien die mees revolusionêre

eksperiment om kinders van twee tot agtien jaar se belangstelling in beslag te neem en

om hulle energie los te laat. Hulle ervaar 'n innerlike begeerte om met grond, water,

vuur en hout te eksperimenteer en sonder kritiek met die regte gereedskap te kan

werk: "Children long to take possession of things, to have them in their hands to make

something themselves ...". Allen gaan voort : "Do not praise for what I have made or

how I have made it, but for my desire to find out for myself and to create".

Frost en Henniger (1981: 168) noem dat die beste avontuurspeelgronde in Europa selfs

plaasdiere huisves, asook 'n voltydse volwasse spelleier wat die kinders kan help en

aanmoedig om te speel.

Vance (1977: 1) van die Amerikaanse spelassosiasie verwys na die volgende voordele

van avontuurspeelgronde:
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• Dit word deur meer kinders gebruik as die tradisionele speelgronde.

• Die gronde word teen 'n lae koste onderhou en die gemeenskap ondersteun vrylik

met donasies.

Ander bronne dui aan dat avontuurspeelgronde 'n kind tot 'n wyer verskeidenheid van

speletjies stimuleer en tot meer oorspronklikheid in speelternas lei (Hayward et al.,

1974: 131-168). Die speelgronde is oop van nege-uur in die more tot tienuur in die

aand dwarsdeur die Jaar. Dit maak die avontuurspeelgronde uniek.

Avontuurspeelgronde kan as 'n bymekaarkomplek dien, nie net van kinders nie, maar

ook van volwassenes wat hulle kan vergesel. 'n Verdere voordeel van hierdie tipe

speelgrond is dat dit prakties moontlik is in lae inkomste- en digbewoonde buurte,

omdat dit min grond benodig.

Die mees algemene eienskap van die meeste avontuurspeelgronde is die kinders se

gebondenheid aan hulle eie gemeenskap, veral as hulle ouer word. So sterk is die

gebondenheid dat hulle in een geval dit nodig gevind het om 'n spesiale herberg te bou

sodat die kinders hulle gemeenskapsaktiwiteite op hul eie kon voortsit.

4.3.10.3.4 Die veiligste speelgrond

Die algemene mening is dat avontuurspeelgronde gevaarliker is as die tradisionele

speelgronde. Verskeie informele ondersoeke bewys die teendeel. Volgens Vance

(1977: 1) het die Amerikaanse avontuurspelorganisasie volledige informasie van

veertien agente in vyf state met avontuurspeelgronde ontvang. Die getal beserings

was omtrent dieselfde of minder as in die geval van die tradisionele speelgronde. Die

Sweedse speelgrondgemeenskap (Swedish Council in Children's Play, 1975: 76) het

geen beserings of sterfgevalle rakende die permanente avontuurspeelgronde

gerapporteer nie.

Frost en Henniger (1981: 169) verskaf 'n paar wenke om speelgronde veiliger te maak

vir kinders: Deur kooperatiewe beplanning word groepbesprekings, wat 'n effektiewe

manier is om aan kinders hulle eie veiligheid te identifiseer, gevoer. Laat kinders hulle
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eie bekwaamhede en gebreke besef. Uitdagings en belangstellings op die speelgronde

speel 'n belangrike rol in veiligheid. Vir die ontwikkelingsbehoeftes van kinders moet

voorsiening gemaak word vir die verskillende ontwikkelingsvlakke. Genoeg tyd om te

speel is baie belangrik.

4.3.10.3.5 Die invloed van speelgronde op spelgedrag

Omdat dit algemeen aanvaar word dat die kind se sosiale en verstandelike ontwikkeling

betekenisvol beïnvloed word deur speelaktiwiteite, het Hart en Sheehan (1986: 668-

678) die fisiese ontwerp van spelareas gesien as 'n belangrike invloed op spelgedrag.

In die verlede het studies oor sosiale en verstandelike aspekte op binneshuise

spelaktiwiteite gekonsentreer (Rubin, Maioni & Hornung, 1976: 414-419). Onlangs is

egter deur ander navorsers (Hart, 1987: 217-239; Shaw, 1987: 187-214) bevind dat

die ontwerp van die buitemuurse omgewing 'n effek op die gedrag van kinders wat dit

gebruik, het.

Susa en Benedict (1994: 560) het ook navorsing gedoen oor die invloed van die

omgewing op die kind. Volgens hulle navorsing word wegbeweeg van die normale

siening dat 'n kind enige plek kan speel en dat die omgewing van bykomstige

belangrikheid vir die kind se ontwikkeling is. Dit is nou ontdek dat die kind se

spelgedrag baie afhanklik is van die ontwerp van die spelomgewing. Hierdie navorsing

toon dat slegs 'n paar minute op 'n kreatiewe speelgrond meer pretensiespel en meer

kreatiewe denkwyses aanmoedig as wat dieselfde aantal minute op 'n tradisionele

speelgrond sal voortbring.

Deur toneelspel op die speelgrond kan 'n kind ervaar wat hy op geen ander manier kan

ondervind nie; die inwoner van 'n agterbuurt word vir 'n paar oomblikke die hoof van

die Indiane; die behoeftige kind is vir 'n tydjie 'n ryk en aansienlike prins; en die

vertraagde en skaam kind vind skielik dat mense werklik na hom kyk en luister na wat

hy te sê het. Gevolglik ontwikkel die kind deur speelgrondtoneelspel ewewig en
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selfversekerdheid, die vermoë om sy gevoel in woorde uit te druk, asook die vermoë

om waardering vir die kultuur en artistieke dinge in die lewe te hê. So kan die kind

kennis maak met aktiwiteite wat vir hom sy lewe lank belangrik kan wees. Geen

speelgrondprogram, hoe sorgvuldig ook al beplan, kan werklik beskou word as

volledig sonder om vir hierdie belangrike en waardevolle aktiwiteit voorsiening te

maak nie.

Van die huidige studies het die effek van die kreatiewe speelgronde op die gedrag van

kinders geëvalueer (Hart & Sheehan, 1986: 668-678; Hayward et al., 1974: 131-169).

In die ontleding van die drie tipes speelgronde (tradisioneel, kreatief en avontuur) is 'n

groot verskeidenheid van speelgedrag in hierdie drie ontwerpe waargeneem. Daar is

bevind dat die keuse van fisiese en ander spelaktiwiteite deur kinders direk saamhang

met die beskikbare apparaat en materiaal. ' n Vroeëre navorsing van Johnson (1935:

56-68) toon dat, deur die hoeveelheid speelapparaat af te wissel, kan sekere

speelaktiwiteite aangemoedig of uitgeskakel word. Verder wys die resultate dat

wanneer die speelapparaat van die speelgronde af verwyder word, oefen die kinders

minder, speel hulle met sand en vuilgoed, speel hulle meer speletjies, maak hulle meer

sosiale kontak, maar kom ongewenste gedrag soos veglustigheid ook tevoorskyn.

Nadat die speelapparate weer teruggeplaas is, is die teenoorgestelde bevind. Die

navorsing toon verder dat verskillende tipes speelgronde skynbaar kinders se gedrag en

ontwikkeling op verskillende wyses beïnvloed.

Brown en Burger (1984: 599-627) verwys na drie verskille tussen tradisionele en

kreatiewe tipes speelgronde: Kinders maak meer gebruik van die kreatiewe

speelgronde; kreatiewe speelgronde moedig meer vorme van spel met opvoedkundige

waardes aan; en spesifieke eienskappe van kreatiewe speelgrond bevorder besondere

speelgedrag. 'n Verdere verskil is duidelik in die studie van Fein (1981: 1095-1118),

naamlik dat meer pretensie- (voorgee) spel in die buitemuurse kreatiewe ontwerp as in

die tradisionele ontwerp sal plaasvind; pretensiespel hou beslis verband met

kreatiwiteit en meer kreatiwiteit word waargeneem na die spel op die kreatiewe

speelgrond as op die tradisionele speelgrond.
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Ook is bevind dat sekere aspekte van die hedendaagse speelgrondontwerp

ingewikkelde denkbeeldige spel en 'n verskeidenheid aanmoedig, asook plekke vir

kommunikering, privaatheid en afsondering en geklassifiseerde vlakke van uitdagings

verskaf (Weinstein & Pinciotti, 1988: 345-371).

Froebel (in Wouters, 1931: 150,152) dui die kern van die saak aan met die woorde:

"Elke stad, elke dorp moest voor die jongenswereld een eigen, gemeenschappelijke

speelplaats hebben" en " ...meer en altijd meer uit den mensch te krijgen dan in hem te

brengen".

4.3.10.4 Faktore wat kinders se gebruik van die omgewing vir spel

beïnvloed

4.3.10.4.1 Besoedeling

Empiriese data in verband met die invloed wat lugbesoedeling op kinders het, is nog

nie beskikbaar nie. Daar is redes waarom dit baie belangrik is om sulke data te bekom

en waarom daar oor selfs 'n lae vlak van besoedeling besorgdheid moet wees.

Normaalweg is kinders fisies meer aktief as volwassenes. In Los Angeles het die

owerhede dit nodig gevind om, wanneer die lugbesoedelingvlak te hoog is,

waarskuwings teen buitespel uit te saai. Baie besoedelingstowwe soos lood is baie

swaar en sak af na die grond toe. Gevolglik is die kinders wat speel in noue kontak

daarmee. In die loop van die speletjies is kinders blootgestel aan vuilgoed waarin

besoedelingstowwe skuil. Kinders wat speel, haal meestal deur hulle monde asem.

Die filtrering om skadelike stowwe uit te hou, is dan minder effektief. Verskeie

skadelike middele is bestanddele van lugbesoedeling, bv. swaweldiokside,

stikstofokside, stof arseen, koolstofmonokside en ammoniak wat verantwoordelik

gehou word vir ontwikkelingsprobleme. Koolstofmonokside beskadig die brein en

lood in dié lug wat afkomstig is van voertuie wat deur petrol aangedryf word, is

skadelik vir intelligensie, neurologiese en spierontwikkeling.
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woongebiede weg te hou. Dit sluit in spoedwalle, die afsluit van strate,

Ander algemene bronne van lugbesoedeling is industrieë en binnenshuise stowwe soos

tabak en spuitchemikalieë. 'n Ander besoedelingsfaktor is geraas wat uit baie bronne

spruit. Navorsing bewys dat daar 'n duidelike verband is tussen geraas en siektes wat

verwant is aan spanning.

4.3.10.4.2 Voertuigverkeer

Daar is algemene ooreenstemming dat 'n effektiewe mamer om voetganger-

verkeersongelukke te verminder, is om die verkeer en die kinders te skei.

Ontwikkelingstudies toon dat, tot die ouderdom van elf en twaalf, kinders nie psigies

in staat is om genoeg voorsorg te tref om ongelukke te vermy nie. Dit het te doen

met die onrypheid van belangrike meganismes soos sig en gehoor, asook die vermoë

om links van regs, nabyen ver, vinnig of stadig te onderskei. Kinders onder sewe jaar

kan nie tussen die verkeerstekens onderskei nie. As kinders motors nie heeltemal

vermy nie, moet motoriste se vermoë en reflekse flink wees sodat die motor die kind

vermy. 'n Verskeidenheid van tegnieke is ontwerp om die verkeer van die strate van

verkeersdoolhowe, sirkelstrate en doodloopstrate.

Verdere gevare ontstaan deurdat omheinings aankomende verkeer vir kinders versteek.

Parkeerruimtes naby huise is soms die ontmoetingspeelplek van kinders, want hulle is

geïnteresseerd in die kom en gaan van mense en voertuie. Kinders verkies sulke

plekke, alhoewel ander stil alternatiewe ruimtes vir hulle voorsien en beskikbaar gestel

word. Dit laat mense die noodsaaklikheid van goed beplande parkeerareas en die

nodige toesig besef. Verkeer raak kinders direk. Swaar verkeer verminder kinders se

geleenthede om in strate te speel en met ander kinders te verkeer. Die verbod op die

verkeer word 'n middelom veilige areas te skep.

Fietse word deur die publiek as tweeledig beskou, want dit is 'n speelding en 'n

vervoermiddel. Fietse is volgens verkeersreëls geregtig om die strate te gebruik.
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Fietsryers is in 'n gevaarlike posisie saam met vinnig bewegende verkeer en soms het

so 'n ryer nie ondervinding van ander voertuie in die verkeer nie. Die logiese

alternatief is om fietse te skei van motors sowel as van voetgangers. Volledige

afsonderlike paadjies deur parke en ander oop spasies dien 'n goeie doel. Dit is in elk

geval moeilik om in die behoeftes van fietse as vervoermiddels in die sentrale areas van

'n stad te voldoen. Spesiale paadjies vir fietse is uitsluitlik vir ontspanning. Waar

fietse saam met ander voertuie die straat gebruik, is die opleiding van fietsryers uiters

belangrik. Ook motoriste moet meer toegeeflik en hoflik wees teenoor ander en

teenoor fietsryers, veral kinders (Conroy, 1987: 18).

4.3.10.4.3 Huisvesting

Die feit dat samedromming van mense 'n nadelige effek op kinders het, is herhaaldelik

bewys. Deur middel van eksperimente met diere is bewys dat digbewoonde gebiede

noodlottige (rampspoedige) gevolge vir sosiale gedrag en gesondheid het as gevolg

van die verandering in die klierfunksies. Dieselfde eksperimentering is toegepas in die

situasie van minderbevoorregte menslike bevolkings. Navorsing het bewys dat kinders

wat in hoë geboue woon, probleme het om sosiale kontak te maak en by die skool stel

hulle ook nie in ander kinders belang nie. Sulke kinders maak ook nie buitenshuis

spontaan kontak om te speel nie en hulle algemene kennis is ook minder as dié van

ander kinders van dieselfde ouderdom. Klem word gelê op die noodsaaklikheid dat 'n

minimun aantal kinders in 'n buurt nodig is om kontak en genoeg vriende te verseker

(Conroy, 1987: 19).

Die gebrek aan geleenthede van kinders wat in hoë geboue grootword om te speel,

skep 'n probleem. Die beperkte ruimte en gebrek aan klankisolasie in die wonings van

hoë geboue bring beperktheid in kinders se spelaktiwiteite. Daarby het baie min hoë

geboue speelruimtes. Dit bring mee dat kinders afdwaal van die huis om speelplek te

bekom waar daar geen toesig is nie. Ouers raak bekommerd oor met wie hulle kinders

speel en waar hulle speel. Die gevolg is strenger optrede en 'n verlies aan

speelgeleenthede.



SAMEVATTING, BEVINDINGS EN
AANBEVELINGS

5.1 INLEIDING

it is volgens die navorser se mening geen toeval nie, maar 'n bestiering

dat met die naderende voltooiing van dié verhandeling die waarde van

kinderspel in die jongste Voorligter (1998: 22-25) deur verskillende

deskundiges, naamlik drr. Steyn, Jordaan en Donaldson, beklemtoon is. Dit versterk

die navorsingsbevindings en die navorser vertrou dat dié bevindings en aanbevelings sal

lei tot meer aktiewe spel met al die voordele wat dit inhou vir al die kinders van Suid-

Afrika.

5.2 SAMEVATTING

Die kind word gebore met die drang om te beweeg. Later is die bewegings nie net

beperk tot fisiese oefeninge vir ratsheid en soepelheid nie, maar die kind word in sy

totaliteit in sy spel betrek. Gevolglik ontwikkel vermoëns soos konsentrasie en

oplettendheid deur spel, wat op hulle beurt lei tot geestelike volwassenheid. Verder

het spel groot terapeutiese waarde. Op die vraag of spel en saamspeel regtig 'n

positiewe uitwerking op onderlinge verhoudinge en mense se geestelike en fisiese

gesteldheid het, het Steyn met 'n besliste, "Ja!" geantwoord deur te sê: " ... speel is een
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van die helendste en genesendste dinge wat 'n mens kan doen. Spellaat die hormone

en die endorfiene, die chemiese stowwe in die brein wat 'n mens goed en gesond laat

voel, vryelik vloei. Spel skep ook die moontlikheid tot samekoms in 'n verhouding.

Maar êrens in die grootwordproses verloor ons die vermoë tot egte spel. Ons spel

word kompetisie. In plaas van 'n helende en kalmerende uitwerking, lei dit tot

aggressie". Ook vir die ouers gee hy 'n wenk: " ...moenie sommer vir 'n kind sê 'loop

speel' wanneer hy vra vir sáámspeel nie - die paar minute se saam bal skop kan die

stres van die werkdag verlig en die genesende wete van te behoort, bevestig, liefderike

aanraking, sit meer genesende chemiese prosesse in die brein aan die gang as 'n klomp

vitaminepille" .

Jordaan vul verder aan dat: " ...hulle wat nie weet hoe om werk en ontspanning saam te

voeg nie, weldra na liggaam en gees siek word. Spel en die kinderlike genieting van

ontspanning het juis 'n spesiale funksie, naamlik om opnuut harmonie te bring in jou

verhouding met jouself, die mense na aan jou en al die dinge wat ewigheidswaarde

het" .

Spel kan met sukses binne sowel as buite die klaskamer as metode gebruik word.

Hierdie feit word deur verskeie opvoedkundiges gestaaf.

Volgens die navorsing van die geskiedenis van spel is dit duidelik dat kinders van alle

volke en nasies die aangebore drang het om te beweeg en te speel. Vroeër is spel as

waardeloos en selfs as sonde bestempel, met die gevolg dat alle spel van enige aard

verbied is met tragiese gevolge vir die kind. Hy moes dan sy kindskap verbeur om sy

vermoëns teen dié van volwassenes op te weeg. Uiteindelik het geestelikes en

opvoeders tot die kind se redding gekom deur sy voorreg om kind te wees, te leef soos

'n kind en te speel soos 'n kind, te erken. Nou kan hy geleidelik deur sy spel

ontwikkel van nie-volwassenheid tot volwassenheid om 'n volwaardige bydrae tot sy

gemeenskap te lewer.
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Dit is in spel as buitemuurse aktiwiteit waar die kind tot sy totale ontwikkeling kom.

Deur die geleenthede wat aangebied word, vind hy homself en word sy selfvertroue en

selfbeeld uitgebou. Hier word ook die ideale geleenthede gebied om leierskap te

ontwikkel. Selfs die minder intellektueel begaafde kind ervaar 'n toevallige

leierskapsondervinding wat miskien tot sy. verkiesing as leier kan lei. Dié prestasie

weeg dan sterk op teen sy klaskamerprestasie. Die waarde van die goeie gevolge

hiervan is onberekenbaar.

Buitemuurse aktiwiteitsprogramme is ingestel met die doelom die kind in sy totaliteit

te ontwikkel, want die klaskamerwerk word deur buitemuurse aktiwiteite aangevul; die

een vervang nie die ander nie.

Om sukses met die toepassing van buitemuurse aktiwiteite te verseker, is die

toegewyde en simpatieke spelleier of onderwyser die belangrikste faktor. Hy moet

vrywillig, entoesiasties, geduldig en met belangstelling sy Godgegewe taak onderneem.

Met die nodige opleiding en inisiatief sal die programme altyd deeglik beplan en

georganiseerd wees. Vir hom bied buitemuurse aktiwiteite ideale geleenthede om die

kind beter te leer ken, iets wat in die klaskamer nie altyd moontlik is nie. Gedurende

spel en kulturele aktiwiteite beweeg die kind nader aan die onderwyser en word sy

belangstellings, probleme en vreugdes in 'n intieme verhouding deel van die

onderwyser. In hierdie besondere verhouding gaan daar vormende invloed uit tot die

kind. Die kind vind in die onderwyser 'n rolmodelom na te volg. Deur sy inspirasie

en aanmoediging kan die kind tot hoë hoogtes gelei word. Hierdie onderwyser sal met

sy innemende geaardheid alle kinders motiveer om aktief deel te neem aan die

buitemuurse aktiwiteite.

Vir die kind is daar verdere voordele, want dit is in die beoefening van spel as

buitemuurse aktiwiteit wat persoonlikheidseienskappe soos uithouvermoë,

selfbeheersing, selfstandigheid, onafhanklikheid, verantwoordelikheid, samewerking,

onselfsugtigheid en pligsgetrouheid maklik ontwikkel. Spel gee ook stamina en die wil

om net jou beste te lewer.
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Ten slotte pleit Steyn en Jordaan (Voorligter, 1998: 22-25) vir die volgende:

" ...herwaardering en herontdekking van hoe belangrik die 'warmte' en welsyn wat deur

spel ervaar word in alle verhoudings. In die verontmensliking van ons hedendaagse

samelewing het ons juis mekaar in koestering nodig. Ons raak al hoe meer verwyderd

van mekaar, afgesluit in die wêreld op die televisieskerm of in 'n rekenaarspeletjie, en

dan word die koestering en warmte dikwels in 'n verslawende middel gesoek". Vir

Steyn (in De Vos, 1998: 25) gaan spel " ...veral ook om groei. Spel bring 'n groei in

vertroue, groei in aanvaarding én groei in respek vir mekaar en selfrespek. Daarom het

spelook betekenis vir ons geloof. Ons is deur God geskape met 'n liggaam én gees

wat wonderbaarlik positief op spel reageer. Wat maak ons daarmee?"

5.3 BEVINDINGS

Die navorser se bevinding is dat deelname aan spontane aktiewe spel tot 'n hoë mate

afgeneem het. Die redes hiervoor is voor-die-handliggend, naamlik die ontwikkeling

van die tegnologie. Die kind se ontspanning en vermaak is direk hierdeur geraak. Die

televisie en die rekenaar met die enorme verskeidenheid van rekenaarspeletjies duld nie

ander vermaak of ontspanningsaktiwiteite nie.

Die gevolge is liggaamlike passiwiteit wat op sy beurt lei tot swaarlywigheid;

gesondheidsprobleme; traagheid om te beweeg en deel te neem aan bewegings-

aktiwiteite; die verlering daarvan om met inisiatief iets te beplan of te onderneem; die

verlering van hoe om homself besig te hou, en 'n gebrek aan die oefening van die kind

se verbeeldingsvermoë.

Die skool ervaar ook dat kinders passief is wanneer hulle tog die geleentheid kry om

deel te neem aan aktiewe speletjies. Die pouse tussen die skoolure wat bedoel is vir

ontspanning en vrye beweging, word deur die kinders passief al sittende op die

skoolstoepe deurgebring. Hierdie ledigheid lei tot verveeldheid, wat op sy beurt lei tot

onderlinge botsings.
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Die voorafgenoemde aspekte raak ook die diensdoenende personeel. Die onderwysers

beskou die pligte gedurende pouse as baie onaangenaam. Hulle beweer dat die kinders

nie speel nie en daarom word die onderwyser besig gehou met die aanhoor van

probleme. Hierdie probleme word selfs na die klaskamer geneem om daar verder

uitgeklaar te word. Klaskamertyd word gevolglik deur die pouse se probleme in

beslag geneem. 'n Verdere beswaar van die jong onderwyseresse is die gekskeerdery

van die groter seuns.

Hierteenoor is gevind dat, waar kinders gedurende pouse wel speel, geen van die

bogenoemde probleme teenwoordig is nie. Selfs toesig is nie altyd nodig nie.

5.4 AANBEVELINGS

Die navorser beveel aan dat spelleiding in die opleiding van die voornemende

onderwysstudent ingesluit behoort te word. Met hierdie spelagtergrond sal die

onderwyser meer geïnteresseerd en gemotiveerd wees en met meer belangstelling en

gemak die leiding neem. Die skoolhoof behoort die regte personeellid vir die

belangrike taak aan te wys.' Dit moet iemand met 'n humorsin wees wat meelewend is,

wat vertroue inboesem en wat moet onthou dat hy ook eenmaal 'n kind op die

speelgrond was. So 'n persoon sal bereid moet wees om op die agtergrond te bly en

meer inisiatief in die hande van die kinders te laat.

Meer gesag kan aan kinders oorgedra word rakende die toesig gedurende pouses,

Gereelde besprekings oor hulle taak kan waardevolle ondersteuning aan hierdie leiers

bied. Die leiers moet dan ook gereeld terugrapporteer oor wat en hoe hulle dinge

ervaar en doen. Die personeellid kan net een oftwee keer 'n week die rondte doen om

te kontroleer dat alles reg is en om verdere wenke aan die hand doen. 'n Spelrooster

mag van groot waarde wees vir die kinderleiers, veral aan die begin totdat die spel

spontaan ontstaan deur kinders wat self die inisiatief neem.
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Die navorser beveel verder aan dat spel meer as 'n metode of as 'n hulpmiddel in die

klaskamer benut moet word.

5.5 AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING

Empiriese navorsing by skole om vas te stelof kinders speel, wat hulle speel, waar

hulle speel en wanneer hulle speel word aanbeveel, asook empiriese navorsing by skole

om te bepaal wat die verband tussen spel en verstandelike prestasie, liggaamlike

fiksheid en algehele meelewing binne die klaskamer sowel as die sosiale verkeer buite

die klaskamer is.

Navorsing moet gedoen word om metodes te vind om kinderspel te populariseer en

prakties te beoefen.
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