
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. Maak speeldeeg tuis
 
Dit is groot pret om speeldeeg saam met kinders by die 
huis te maak. Dit gee ŉ geleentheid om kinders se taal te 
ontwikkel sonder dat hulle besef dat hulle besig is om te 
leer.
 
Ons kan woorde soos koppie, eetlepel en kleinlepel in 
meting gebruik. Woorde soos meng, voeg by, roer, bêre, 
droog en taai kan ook by jou kind se woordeskat gevoeg 
word.
Ouer kinders kan raai watter kleure verkry word as 
hulle sekere kleure meng. Dit gee hulle ŉ geleentheid 
vir probleemoplossing, bv. “Watter bestanddeel kan ek 
byvoeg as die mengsel te droog of te taai is?”  
 
Wanneer kinders speeldeeg plat druk of vorm, versterk 
dit hulle hande en vingerspiere. Dit help dat kinders se 
hande minder moeg voel wanneer hulle teken of skryf.

2. Hoe om kinders te help om letters 
oefen

Jy kan jou kind op ŉ prettige manier leer hoe om 
letters te oefen. Hierdie informele metodes is vinnig en 
doeltreffend en kinders geniet dit meer as die formele 
werk wat hulle in hulle skryfboeke doen.

Hier volg ŉ paar wenke vir hoe ons kinders kan leer om 
letters te oefen:
1. Vorm letters met speeldeeg.
2. Skryf letters met vingers of stokkies in die sand. 

(Jy kan jou eie sandbak maak en hierdie aktiwiteit 
binnenshuis doen.)

3. Gebruik ŉ verfkwas en water om letters op beton te 
verf. Kinders kan dus teen mure en op vloere teken.

4. Gebruik bordkryt om groot letters op vloere en mure 
te skryf.

Ons heg prente aan om te wys hoe kinders letters kan 
oefen.

Onthou, die wagwoord is: PRET MET LETTERS!

3. Die maak van ‘n speeldeegkarakter

Laat jou kind toe om ŉ speeldeegkarakter te maak. 
Hy kan stokkies, klippies, knopies en botteldoppies 
gebruik om die arms, bene en oë te maak. So kry hy die 
geleentheid om sy karakter ŉ eie persoonlikheid te gee. 
Hierdie aktiwiteit help kinders om kreatief te dink. Hulle 
moet die goed wat tot hulle beskikking is, gebruik om die 
karakter wat in hulle kop is, te skep. Wat ŉ wonderlike 
probleemoplossingstrategie! Help jou kind om aan ŉ 
storie te dink wat hierdie karakter voorstel. Die volgende 
vrae sal help:

Wat is sy naam? Waar woon hy? Van watter dinge hou 
hy? Dink aan iets snaaks of interessants wat eendag 
gebeur het. Wat het daarna gebeur? Hoe het die storie 
geëindig?

Onthou, dit is belangrik vir kinders om hierdie ‘probeer-
ŉ-bietjie’-skryfwerkaktiwiteit te doen en om idees op 
papier te kry, en daarom fokus ons nie op die spelling 
van woorde nie. Kyk na die prente met die prettige 
speeldeegkarakters. Dink aan die wonderlike stories wat 
vertel en geskryf kan word. Moedig altyd jou kind aan en 
geniet wat julle doen!
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Jy benodig

• 1 koppie meel 
• 1/4 koppie sout 
• 1/2 koppie warm water 
• 5 druppels koskleursel 



Ons hoop julle het hierdie ses aktiwiteite geniet. Ons plaas binnekort nog brosjures en aktiwiteite, so hou ons webtuiste dop!

4. Gesels oor jou kind se tekeninge
 
Kinders geniet dit om te teken. Hoe meer hulle teken, 
hoe meer raak hulle bewus van besonderhede rondom 
hulle. Hulle kan hulle gunstelingdeel van die storie 
teken, ŉ prent oor ŉ spesifieke ervaring teken, of hulle 
kan denkbeeldige karakters en ook die konteks teken.
 
Gesels oor jou kind se tekeninge en prys haar pogings. 
Moedig jou kind aan om ŉ kans te waag en haar idees 
neer te skryf, al is dit net ŉ gekrabbel of deurmekaar 
letters.
 
Jy sal jou kind help om haar woordeskat uit te brei en 
ook om haar denk- en liggaamlike vaardighede wat sy 
sal benodig om te skryf, te ontwikkel.

5. Speel Telspeletjies

Het jy geweet?
As kinders elke dag tel, sal hulle gou die korrekte 
volgorde van getalle leer. Dit sal hulle met wiskunde 
help wanneer hulle begin skoolgaan.
Luister hoe jou kind tel, maar moet hom nie kritiseer 
as hy foute maak nie; hy leer nog.
 
Aktiwiteite: Ruim tyd in sodat jou kind elke dag tel. Tel 
die mense in jou familie, tel die aartappels wanneer 
jy aandete kook, tel die motors wat by julle verbyry 
terwyl julle stap en moenie vergeet om vingers en 
tone te tel nie!

6. Neem kennis van wat jou kind reeds 
geleer het

Kinders leer vinniger en begaan minder foute 
wanneer hulle gemaklik en selfversekerd voel.
Neem kennis van wat jou kind leer terwyl sy besig is 
met ŉ aktiwiteit wat sy geniet, soos om na ŉ storie te 
luister, ŉ prent te teken, ŉ legkaart te bou of saam 
met jou te kook.
 
Teen hierdie tyd kan sy al meer besonderhede by 
haar tekeninge voeg as voorheen. Miskien is die 
stories waarna sy luister nou ŉ bietjie langer of 
miskien vra sy vrae wat aandui dat sy oor die storie 
nadink.
 
Wanneer jy oplet dat sy iets geleer het, sê vir haar 
dat jy dit opgelet het. Wees spesifiek en sê: “Ek hou 
daarvan dat jy so baie kleure gebruik!” of “Jy vra 
sulke goeie vrae.”

Stuur vir ons ŉ foto waarin jou kind haar gunsteling- 
opvoedkundige aktiwiteit doen om haar sukses en 
vordering te vier. Vertel ons wat sy nou in staat is 
om te doen wat sy nie voorheen kon doen nie.
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