
Hier is ŉ paar idees om die vroeë taal en geletterdheid van jong kinders (3 tot 8 jaar oud) in die grendeltyd te ondersteun.

1. Voorgee-spel

Hoekom is dit belangrik?

Kinders geniet die oorvertel van stories deur 
voorgee-spel. Dit leer hulle ook hoe om met 
hulle maats te kommunikeer en nuwe idees en 
verbeelding vir stories te ontwikkel. Dit kan ook 
baie terapeuties wees om ŉ ander rol te speel en 
die wêreld op ŉ ander manier te aanskou.

Versamel verskillende items in die huis wat kinders 
kan gebruik vir voorgee-spel, bv. hoede, sakke, 
boeke, klere, komberse, stoele, plastieklepels en 
balle. Geniet dit!

2. Maak die trollie vol!
 
Teken ŉ prent van ŉ inkopietrollie of ŉ 
inkopiemandjie. Vra jou kind om prente uit te knip 
van die goed wat sy graag wil gaan ‘koop’.
Hierdie prente word op die trollie of mandjie 
geplak. Die kind besluit self wat sy graag wil koop. 
Dit kan benodighede wees vir haar gunstelingkos 
of vir ŉ partytjie, of miskien net gesonde kositems.
 
Het jy geweet?
Hierdie aktiwiteit is ideaal om knipvaardighede 
te bevorder. Kinders leer ook meer oor die 
wêreld om hulle. Namate jou kind die name van 
items leer, kan jy haar ook bewus maak van die 
werklike woorde, bv. ŉ “Steri Stumpie” word ook ŉ 
melkskommel genoem.

3. Gebruik bemoedigende woorde

Alle kinders leer die beste wanneer hulle voel hulle 
word ondersteun en aangemoedig.
Of hulle jou ŉ storie vertel of ŉ prent teken, of 
besig is om te probeer skryf of lees – wees geduldig 
en weet dat leer ŉ reis is.

Gebruik positiewe en bemoedigende woorde om 
jou kind se vertroue te ontwikkel en om jou kind te 
motiveer om aan te hou probeer.
• Amper reg …
• ŉ Goeie probeerslag …
• Ek hou van jou idee …
• Jy’s op die regte pad …
• Dink nog ŉ bietjie, dink nog ŉ bietjie …
• Ek hou van die manier waarop jy dink …
• Dis goed dat jy probeer …
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Ons hoop julle het hierdie ses aktiwiteite geniet. Ons plaas binnekort nog brosjures en aktiwiteite, so hou ons webtuiste dop!

4. Verduidelik of beskryf hoe dinge 
werk
 
Daaglikse interaksies is wonderlike geleenthede 
om te beskryf en te praat oor hoe dinge werk.
As jou kind byvoorbeeld “die lang neus van ŉ 
olifant” op die foto uitwys, kan jy dit beaam en 
sê: “Ja, dit word ŉ slurp genoem en ŉ olifant 
gebruik dit om homself te was en na kos uit te 
reik.”
 
As jou kind met speelgoed in water speel, kan jy 
praat oor dinge wat dryf of sink. As julle eet en 
die kind sê dat haar gunstelinggroente wortels 
is, kan jy sê: “Het jy geweet dat wortels onder die 
grond groei?”
 
Jy kan elke dag geleenthede vind en praat 
oor die manier waarop dinge werk of die rede 
waarom ons dinge doen. Jy ontwikkel dus 
hierdeur die woordeskat van jou kind en brei 
haar kennis oor die wêreld uit.

5. Speel met blokkies en legkaarte 
  
Wanneer kinders met blokkies of kartondose 
en houers van verskillende groottes speel, leer 
hulle om een voorwerp bo-op ŉ ander een te 
balanseer. Hulle leer waarom dit balanseer en 
waarom dit omval. Kinders leer dus om probleme 
op te los, om kreatief te wees en om saam te 
werk.
 
Wanneer jou kind speel en bou, kan jy ŉ paar 
minute bestee om hom aan te moedig asook om 
nuwe woorde bekend te stel, soos balanseer, 
rond, vierkantig, kleiner as, langer as, dieselfde, 
oor, onder, bo-aan en onderaan.

Dit is belangrike woorde vir skoolwiskunde.

6. Skryf briewe/teken prente vir 
familielede
 
Gebruik ŉ leë fles of blik om ŉ eenvoudige posbus te 
maak. Moedig jou kind aan om vir elke familielid ŉ 
prent te teken of ŉ brief te skryf.
Doen hierdie aktiwiteit oor die loop van ŉ paar dae. 
Maak seker dat jy niemand uitlos nie.
Jy kan selfs al die familielede vra om ook aan 
hierdie aktiwiteit deel te neem.
 
Herinner almal om hulle prente en briewe te pos!
Wanneer almal saam is, lees dan die briewe en deel 
julle tekeninge.
 
Wanneer jou kind die geleentheid gegee word om 
vir ŉ spesifieke rede te skryf, leer sy dat skryfwerk 
prettig en betekenisvol kan wees. Skryfwerk is nie 
net ŉ aktiwiteit wat jy by die skool hoef te doen nie.
 
Onthou: Prys jou kind se pogings en probeer om 
haar nie te korrigeer nie. 
Kinders voel goed as hulle sukses behaal. As die 
aktiwiteit prettig is, sal hulle dit meer gereeld wil 
doen en sal hulle meer gemotiveerd voel.
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