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Jou Kind

fynste motoriese koördinering vir komplekse emosionele pro-
sessering. Verbeel jou dat daar ’n eenstop-winkel bestaan wat 
al die gebiede van ontwikkeling en funksionering dek – dít is 
wat kuns en kunsvlyt doen. 

Voordele van kuns
As daar na ’n jonger kind gekyk word, is een van die grootste 
voordele die visuele persepsie. Dit help kinders met elemente 
van sekwensie, voorgrond- en agtergrond-herkenning, visuele 
geheue, vorming en konstantheid. 

Volgens Marlene is visuele persepsie die kern van gesyferd-
heid en skryfvaardighede wat noodsaaklik is vir ’n kind se ont-
wikkeling. Dus het kuns en kunsvlyt die vermoë om hoër kogni-
tiewe redenasievermoëns te bevorder. Probleemoplossing, be-
oordeling, besluitneming, inisiasie en prosesseringsvermoë 
word alles aangebore deur kunsvlyt. Om iets te skep stel kin-
ders in staat om te ondersoek en al slaag hulle nie in hul take 
nie, skep dit redeneringsontwikkeling wat oorgedra kan word 
na ander aspekte van hul vormingsjare. Vir ’n kleiner kind word 
motor-koördinering, voorwerp-manipulasie en bilaterale inte-
grering bevorder deur verskeie aktiwiteite en take in kunsvlyt. 

“Kuns en kunsvlyt is regtig ’n omvattende aktiwiteit vir die 

vroeë ontwikkeling van kinders – en hulle is ook mal daaroor,” 
sê Marlene. 

Kuns in grootmaat
Kuns is ’n breë term. Kinders kan dus aan ’n aktiwiteit deel-
neem waarin hul gemaklik is. “Kuns is ’n baie groot konsep. Die 
kind se persoonlikheid speel ’n groot rol en evaluering is nood-
saaklik. Die kind sal dus inpas by dit waarmee hy/sy gemaklik 
is. As spraak of kommunikasie byvoorbeeld nie ’n sterkpunt is 
nie, kan die kind altyd by poësie inval en die woorde neerpen. 
Kinders sal dan hul passies versterk en bevorder. Dit kan ook 
help met die kind se selfvertroue – sosiale vaardighede word 
ontwikkel en die kind leer watter gedrag op watter geleentheid 
aanvaarbaar is,” sê Mykyla. 

Volgens haar kan dit ook die kind leer om homself te wees 
en sy persoonlikheid verder ontwikkel. Kunste bied dus ’n mag-
dom ontwikkelingsgeleenthede in een eenvoudige proses. As ’n 
bonus is dit iets wat jou kind kan geniet en by baatvind. Kuns is 
ook nie net vir jonger kinders bedoel nie, maar ook ouer mense. 
“As jy ouer is, bied kunsvlyt ’n kollektiewe proses van ontspan-
ning, uitdrukking van emosies en om bloot ’n konneksie te 
maak met jou innerlike kind,” sê Marlene. 

Kenners meen dat kuns en kunsvlyt die sleutel tot jou kind se ontwikkelingsvermoë is.           Foto: ISTOCK

Oorweeg 
kunsklasse vir 

jou kind 
Om jou kind besig en kreatief te hou kan ’n gedoente 

wees, maar dit is meer voordelig as wat jy besef. 
Tasneem van Rooyen bespreek die belangrikheid van 

kreatiwiteit as dit by kinders kom.

is geen geheim dat dit moeilik is om kinders 
besig te hou nie. Kinders raak baie vinnig ver-
veeld van nuwe speelgoed en dus is dit jou as 
ouer se plig om aan kreatiewe maniere te dink 
om hulle te vermaak. Kreatiewe aktiwiteite sal 

nie net jou kind besig hou nie, maar ook sy of haar brein op die 
regte manier stimuleer. 

“Kuns help met die kind se verbeelding en hul vermoë om 
iets konkreet te skep. Kinders reageer baie beter op die visuele 
as teoretiese. Hulle word dan ook meer handig in die proses,” 
sê Mykyla Baadjies, private onderrig- en aktiwiteitsafrigter in 
Vredenburg aan die Weskus. 

Hoekom kunsklasse?
Kunsklasse kan die ideale buitemuurse aktiwiteit wees – dit 
kan jou kind se vermoëns en verbeelding toets. Marlene van 
den Berg, geestesgesondheid-arbeidsterapeut en Gestalt-tera-
peut by die Canvas Club, meen dat kinders beter leer en ont-
wikkel wanneer hul ten volle betrokke is in ’n ervaring wat in-
teraksie sowel as multidimensionele en sensoriese ervaringe 
insluit. Betrokkenheid by kuns en kunsvlyt skep dié geleentheid. 
’n Kuns- of kunsvlytklas bevorder die kleinste elemente tot die 

D

Waar kry jy kunsklasse?
As jy graag jou kind se kreatiewe vermoë wil verbeter, is kuns die 
rigting wat jy moet inslaan. 

As jy nie seker is oor waar om weg te spring nie, begin in jou om-
liggende omgewing. Dalk is daar ’n nuwe kunsklas of ’n kunsvlyt-
program waarvan jy nie geweet het nie. Die internet is ook jou maat 
om te help soek na opsies. 

Soek vir programme naby jou huis en laat jou kind aansluit. Ont-
hou dat dit voordelig is vir beide jou en jou kind. As ouer sal jy altyd 
wil sien hoe jou kind se ontwikkelingsvermoë ’n hupstoot kry. Dit 
sal hulle nie net sosiaal help ontwikkel nie, maar ook hul skoolwerk 
positief beïnvloed. 

Dis ongelukkig so dat daar nie altyd kunsprogramme in jou om-
gewing sal wees nie. Doen in daardie geval ’n bietjie navorsing oor 
aktiwiteite wat jy by die huis kan implementeer. 

Maak dit deel van jou kind se weeklikse program. As jy dit verder 
wil voer, kan jy ander ouers vra om hul kinders na jou huis te bring 
en werk dan ’n gesamentlike aktiwiteit uit. Die kinders sal dit geniet 
omdat dit ’n verbeeldingryke ervaring is en die aktiwiteite kan binne 
of buite die huis plaasvind.
) Bykomende bron: mommyevolution.com Kunsklasse kan ook by die huis aangebied word.                    Foto: iStock


