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REDAKSIONEEL

In hierdie vlerde uitgawe van die WOK-INDAllA publiseer ons twee bydraes van
buite die WOK-geledere. nl. 'n besinning oar algemeen-didaktiese probleem
areas in die skoal SODS verwoard deur mnr. A. dOL votscnenn; hoafvan die Leer
skoal Oene Louw in Durbanville en 'n inJeidende perspektiefoar DIe /1eNS SY
OMOeWING eN SY ONDeRWYS deur mnr. D.R. Schreuder; oud-WOK-kollega en
tans senior tekior in Vakdidaktiek van /Jiologie. Fakulteit van Opvoedkunde;
U.S.

Mnr. Volschenk was 'n spreker by die simposium wat WOK gehou het in oorleg
met sy tutors net voor die instituutpraktikumtydperk. Skoalhoafde en onderrig
leiers sal sy standpunte waardevol en wendbaar vind. (Die redaksie vertrou dat
skoalhoafde toesien dat die WOK-INDAllA al die kollegas berelk: Addisionele ek
semplare kan bestet word.)

Die artikel DIe MeNS, SY OMoeWINO EN SYONDERWYS is deur vier vakkundiges
geskryf- 'n inleiding en drie vakareas - en die kollega in die primere skool be
hoort met die lees hiervan nuwe perspektiewe op hierdie kardinale onderwerp
te kry. ttoe voea ons die kinders op vir diejaar 2000? Is claar in die bestaande
kurtikulurn ruimte genoeg am die leerling te orienteer ten opsigte van sy wetk
like Ieetweretd?

ttierdie tema is die brandpunt van hierdie uitgawe. Die redaksie salgraag enige
verdere gesigspunte hieroor ontvang - SODS oar aile anderartikels.

Een onderwerp in hierdie uitgawe het nie direk betrekking op die kollega in die
primere skoal nie. Dit is dr. /1. Broodtyt« se navorsingsresultaat oar die ideale
dosent. Omdat ons vakblad ookaan ander onderwyskolleges gestuur word,. ver
trou ons die kollegas sal die gegewens interessent; insiggewend en relevant
vind.

Die res van die bydraes is - SODS die in die verlede - op ons teikengroep gerig:
die kollega in die kiaskamer. Ons is daarvan oartuig dat aJhierdie artike/s u sal
stimuleer en toetus om u hand daaraan te waag.

Sedert ons vorige uitgawe het die Minister die amalgamasie van die OMen die
WOK aangekondig. Tot aan die einde van 1989 sal die WOK-INDAllA in sy hul
dige vonn egterbly verskyn.

Redakteur
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ENKELE ALGEMEEN·DIDAKTIESE
PROBLEEMAREAS IN DIE SKOOL

A. at. Volschenk

AIhoewel die simposium hoofsaaklik die lig wit
laat val op vakdidaktiese probleemareas, het dit
na oorweging geblyk dat vakdidaktiese preble
me in die skool moeillk afgesonder kan word
ascr dit slegs op die verskillende vakke afson
dertik toepaslik is. Oit is die ervaring dat sulke
probleme 'n voorkoms van on algemene eerder
as '0 vakgebonde aard het juis omdat die
prbnere onderwyser "n verskeidenheid vakke
0Il<lerrig. Sy vakdidakliese probleme manifes
leer dus as algemeen-didaktiese probleme en
dit is dan vanult hierd.ie gesigspunt dat die pro
bleem benader kan word.

1. Seleks1e van Inhoude

f:.en van die be1angrikste aksies van '0 onderwy
serlvakspan is die noukeurige seleksle van leer
inhoude. orndat <lit kan help om die onderrig
tyd-ekonomies. doeIgerig en effektief te maak.
Indien hieraan Die voldoende aandag gegee
word. Die. kan dit '0 negatiewe uitwerking op
beide onderwyser en Ieerder he. Enkele voor
beelde Is die volgende:

1.1 OonIeaeIIDg

Uier word natuurtik in die besonder na die
inhoudsvakke verwys. Die onnadenkende,
onkritiese en planlose onderwyser is 113

tuurlik by uitstek die persoon wat hom skul·
dig maak aan hierdie vonn van tydver
kwisting. Een van die sprekendste bewyse
van '0 jareJange stilstand ten opsigte van
die selel<sie van leerinhoude was juis die
neiging by onderwysers om sillabusse felt
Uk woordeliks oar te skryf in 'n verslag.l:x>ek
en dan slaafs uit te voer, 5ekere inhoude
word dan in opvolgende standerdsillabusse
herhaaL EnI<de voorbeelde hiervan Is Boer
delye Ist, 2 en :5Aardrykskunde); AaIdl}'ks
kunde praldiese weril: Van Kiebeeck (sI. 3
en S Gesldedenis - vergelyk leerplan en
bandboek st. S). In maJsillabUsse kom by
VOOIbeeld dieselfde meervoudsvonne ver
kleinwoorde. ensovoorts herhaaIdelik voor.
Is dit werldik nodig <!at byvoOIbeekI die st.

4-onderwyser weer soveel tyd daaraan be
stee soos die st :5-onderwyser die vorige
jaar?

Dit is nodig dat elke vakspan die opeenvol
gende sillabusse krities sal beskou en be
sluite sal neem oor
- walter inhoude oorvleueI
- walter inhoud in wetter standerd be-

handel moet word
- die omvang van die feiternateriaal.

Die koUege kan hierin On beIangrike bydrae
lewer deur studente hiervan bewus te maak.
en daarop voor te berel.

Op hierdie wyse kan leerinhoude egalig en
sinvol oor die senior primere fase en sl 5
versprei word sander dat 'n spesifieke faset
skade Iy, 'n gedeejte van die sillabus afge
jaag of selfs heeltemal uitgeJaat ~rd om
dat die onderwyser nle sy sillabus kon vel
tooi me.

1.2 lIancIboekgebondeDheid

Verbeeldinglose onderrlg! Deur slegs die
inhoud van 'n enkele handboek aan die
kind deur te gee beteken dat die wereJd
wat vir hom oopgemaak. moet word ver
skraal word tot 'n tonne) wat die lig van
buite uitsny. Ondenig bied tog aan die on
derwyser die geleenthek1 om. amper soos
Van Wyk Louw se "Beiteltjle", die wereld vir
die kind oop te breek,

Die noodsaaklike seJeksie van inhoude kan
slegs tot sy reg kom as verskiUende bronne
benut word en die leerinhoud sorgvuldig
geselekteer word. Of Is aile begripstoelse
in die handlxlek goed genoeg? Is die on
derwyser tevrede met aI die voorbeelde in
die WISkunde-handboek? Is aI die inligtingl
feite in die Wetenskap-handboek korrek of
voldoende:? En in Ge:skiedenis en Aardryks
kunde?



1.3 WaaginstelJing waD ODdenwyser

Dit slult ten nouste aan by 1.1 en 1.2. Hler
verwys ons na die onderwyser wat, miskien
weens onsekerheid. onbekwaamheid. on
kunde. of vrees vir kritiek of mislukking.
nie kans sien om buite die bladsye van die
handboeWsillabus te beweeg nie en wat
hOlfsaaklik die lesingmetode as onderrig
rnetode gebruik.

2. Ondenlgmetodes

Die vraag is ofdie onderwyser oor die kennis
en vaardigheid beskik om verskeie metodes
in sy onderrig te beproef. Kan hy sy ele on
denigstyl aanpas by die leerstyl van sy leer
Hnge? Is hy buigsaam in sy gebruik van on
denigmetodes? Dit is tog immers so dat
sekere metodes sekere onderwerpe meer
toeganklik maak vir die kind. Wat van rolspel
en dramatisering in Oeskledenls, terwyl die
onderwyser terselfdertyd ook sommer 'n
mondelinge stelwerkpunt toeken? Wat van 'n
dinkskrum in Wetenskap of groepwerk in
Wiskunde?

3. Vraagstellingstegnleke

Aile vak.ke word natuurlik hierdeur geraak.

A1hoewel hierdie onderrigfaset in diejongste
tyd baie aandag geniet bly dit steeds 'n knel
punt. Vraagstelling op die onderskeie denk·
vlakke is nie iets wat sito-sito toegepas kan
word bIoot omdat die onderwyser bewus is
van hierdie moontlikhede nie. InteendeeL
die toepassing daarvan vereis sorgvuldige
voorbereiding en weldeurdagte doelwltfor
mulering. Te dikweIs nag gebeur dit dat vrae
slegs gestel word am kennis op te roep, VeT

at in die onderriggebeure. Op die formele
evatueringsvlak (eksamens. skriftelike toet
sing) gaan dit blykbaar at beter, maar men
delinge vraagstelling in die onderrigproses
kan ruimskoots verbeter.

4. EwIaering

Die evatuering en uiteindelike bevordering
van leerlinge laat <:1ikweIs veel te wense oor.
Gedurende die 2e en 3e kwartale skryf leer
linge eksamens enlof toetse en daannee is
hut evaiuering gewoonlik afgehandel. In die
4de kwartaal word 'n eksamen geskryf. ter
wyl 'n praktiese punt ook in berekening ge
bringwOId.
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Is praktlese week gedurende die loop van die
jaar dan nie belangrik genoeg om ook gee
valueer te word nle?

Dikwels bestaan hierdie praktiese week uit 'n
werkboek en/of 'n sogenaamde tema en/of
die bou van 'n model wat bloot subjektief be
oordeel word. Watter onsin! Hoe betroubaar
en billik is sulke evalueIings?

Weer eens is dit verat die inhoudsvakke wat
hier ter sprake is.

5.1'1_

Probleme ten opsigte van die gebruik van
media is te veelvuldig am hier te bespreek
en dus wil ek net verwys na 'n enkele faset,
naamlik transparante, by wyse van die vol
gende vrae. naamlik:

- Gebruik die onderwyser transparante?
- Indien wet gebruik hy dalk slegs transpa-
rante wat in die handel beskikbaar is of be
plan en skep hy ook sy eie transparante, ver
al in Wiskunde en Tale?
- Indien hy self skep, is die inligting daarop
nie te veel nie?

6. DoeIwitformuJering

Onderrlg wat nie doelwitgerigte onderrig is
nle, sal waarskynlik tot <!waling lei. Die pro
bleem wat 005 tans in hierdie verband on
dervtnd, is nle om doelwitte te formuleer rue,
maar om dit korrek. eenvoudig en realisties
te doen.

Kan die onderwyser onderskei tussen die
doelwltte in 'n Eerste Taal en die doelwitte in
'n Tweede Taal? Waarheen mik hy met die
onderrig in die Eerste Taal? Maak sy doel
wltte in elke vak voorsiening vir die kind se
kognitiewe EN affektiewe EN psigo-moto
riese ontwikkeling? Is sy onderrlg daarop in
gestel om by die primm kind ook die regte
vaardighede. konsepte en houdings aan te
kweek?

Gevolgtrekking en aanbeveIIng

Die vraag is nou: waarom bestaan hierdie pro
bleme en wte is die oorsaak daarvan? Moet die
opleidingsinrigting geblameer word? Waarskyn
lik nle, omdat hulle nie kontak het met die on
derwyser in die praktyk nie. Die bIaam kan ook
nie op die Departement se onderrigleidi~

diens gele word nle, omdat ook op hierdie ge
bied nie kontinue kontak is me.



Om hierdie probleme saver moontlik uit te ska
keL is 'n spesiaal beplande en geskepte sisteem
'n vereiste in 'n skool. Dit plaas die bal in die
baan van die skoolhoof en sy onderrigleierspan.
want dit is hulle taak. en pUg om strukture te
skep waarbinne die onderwyser die genoemde
probleme kan oorkom.

Sal die jong onderwyser oorvleueling identifi
seer as hy nie lid is van 'n vakspan wat die sllla
bus krities benader nie? Hoe kan hy eksperi
menteer in sy onderrig as daar in die skool nie 'n
atmosfeer heers waarin hy veilig genoeg voel
om te waagnle? floe kan hy alternatiewe onder
rigmetodes beproef as die skool nie 'n per
soneelontwikkelingsprogram het waarin hy
daannee bekend gestel word nie?

Die wyse waarop die skoolhoof en sy span on
derrigleiers hulle bestuurs- en onderriglei
dingstaak verrig. kan bepalend wees vir die

mate van sukses waarmee die onderwyser sy
onderrigtaak uitvoer. In hierdie lnteraksle tus
sen leierspan en onderwyser speel die Onder
wysdepartement 'n beduidende rol, veral deur
middel van die onderrigleidingsdiens, Insgelyks
vervul die onderwysersentra 'n beiangrike funk
sie. Het dit nie egter tyd geword dat die onder
wyserskolleges meer betrokke raak by die on
derwyser in die praktyk nie? Die kundigheid van
dosente kan vrugbaar aangewend word in die
voartgesette opleiding van vakspanne in die
prlmere skool juis omcat die kolleges spesifiek
gemoeid is met die opleiding van primere on
derwysers. Die kollege hoef sy taak dus nie as
afgehandel te beskou wanneer hy die opgeleide
student die professie instuur nle. Wisselwerking
tussen dosent en onderwyser kan oak meehelp
om eersgenoemde 'n beter perspektief ap sy ba
slese taak te gee. naamlik die opleiding van stu
dente.

DIE MENS, SY OMGEWING

EN SY ONDEKWYS

D. R. SChreuder; N.J. Beyneke; M.J. Odendal J.J. Joubert

1. 1nIdcIIog:'8 Bee'""'. tel' elfder III'e -
D.IL_

Projeksies en besplegelinge 00< die mens se
omgewing random die jaar 2000 laat 'n Jnge
ligte mens met baie min rede tot optimisme. As
pel<te soos wereIdbevolklngsgroeL energiebe
boertes, agteruilgang van basiese hulpbronne
soos grand, lug. water, diere en plantelewe.
asook agteruitgang van die mens se algemene
lewenskwaliteit laat ietwat van 'n beklemming
ontstaan.

Opvoeding word egter geba.see£ op die funda
menteeI-optlml.sme en letwat idealisliese aan
name dat verandering in die samelewing en in
die verhouding tussen mens en omgewing deur
opvoeding teweeggebJing kan word, As opvoe
oers bet ODS in elk geval geen altematlef Die 
behaIwe wanboop.

IIieI'die oplimisme won1 op veral !wee aan
names get eer. zerstens, dat opvoeding kan

voldoen aan die gewelddadige eise wat die be
hoeftes van die samelewing en die omgewing
daaraan stel. aIhoewel die hlstorlese wand vir
56 'n aanname ietwat verdag voorkom. Twee
dens moet OIlS aanvaar dat daar genoeg tyd be
skikbaar is om aanpassings in die benadering
van onderwysers te verseker, en vir hierdie be
nadering om werklik effel< te he.

Die huidige toestand is toe te skryf aan die wan
verhouding tussen die mens en sy orngewlng.
As aanvaar word dat die mens sedert die
vroegste lye ondenig is 1.0.v. die nannrr, blyk
hierdie wanverhouding Die die gevolg van 'n
kennisgebrek te WeE'S nie. TalJe voorbeelde kan
genoem word van menslike besluitneming en
aksies wat tot sy eie voordeel maar tot nadeel
van sy natuuromgewlng blyk te gewees het 
bier is <Ius sprake van die hertJaalde oortreding
van natuumorme. In die fiteiatuur word hiema
verwys as omgewingsetiek - 'n stel norme of
reets van nature neerge!e. byna soos etiese
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nonne. rtatuumonne is. soos etiese: norme.
oortreebaar .- word Inderdaad op massiewe
skaal oortree- maar soos enese norme is die d
fel< dikwels eers op die Iangtennyn waameem
baar. llierdie optrede Wl1 die mens. waar by
homself teIkens aan die skynbaar onuilputlike
bran van die natuur vergryp bet in sy strewe na
seIftIenyIdng. bet hom nou ingehaal. Exodus
20-.5is bier oakwaar: -Ek reken kinders die son
des Wl1 hulIevaders toe. seIfs tot indie derde en
\'ierde gesIag ...•

f:tiek berus op '0 waardestelsel - en die argu
ment hIerho strook <Ius met die a1gernene cp
valling dat juIs hierdie aspek Wl1 onderwys 01.
die alfektiewe. ten kosle Wl1 die done gejaag na
kennis. ter wille Wl1 meer kennis skade gely he!
in nos onderwyspoglngs Oil is waarsI<ynIik die
grootsle oorsaak Wl1 '0 apatiese houding teen
oor die natuwomgewing wat die samelewing
Wl1 die vorige geslag - en '0 groot dee! Wl1 die
huidige - kenmerk.

'0 IlestUdering Wl1 die Iileratuur <lui op die sleu
teIrol wat waardes sped in die vonning van hou
dings. lfoudings beslaan uit drte komponente.
nL 'n kognltiewe - (kennIs), affekliewe (waar
des) en 'n konaliewe (wiIsaspekl komponent
(sien skerna). Om houdings te verander; of te
vorm. is dit nodig om kennis en waardes tegelyk
aan te spreek; so rue, is die uitkoms gewoonlik
gebrekkige houdlngs. lIierdIebenaderings waar
op onopsigteIike en onkunsmalige wyse waar
des deur kennisoordraging aangespreek word
(die -sugar-coaled pill"), is tegelyk'o oproep tot
terugk£er na basiese ol'1derwys en 'n moont:like
opIossing vir nos huidige onderwysbenaderig
'Mat weens 'nwaardeneutralit die mens-en sy
omgewing- 'n groot ondiens bewys heL

Talle kundiges wys op die noodsaakIikheid Wl1
die gebruik Wl1 die onmiddellike omgewing ole
aileen om kurrikuIa te verI}I<. en om kennis in
konl:eks te plaas rUe. maar om waardes aan te
spree!< en <Iusgewenste houdings te _ l'la-

lIOI'Sing wat sJuywer in die jongsle verIede on·
demeem he! beveslig hierdie beskouing tot '0

groot mate. ten Wl1 die groot eienaardighede
Wl1 die onderwys is die feil daljongmense dik·
weIs met 'n~ omgewingsongele'
terdheid gelaat word. ten spyle Wl1 'n toene·
mende besorgdheid nor die omgewing Wl1 '0
groot gedeeIte van die modeme samelewing.
Dil is duidelikdal min IeerIinge ooit die voorreg
6

Wl1 die _g Wl1 die omgewing in huI on
derwys beleet, want dit is juIs bier waar die k1i
maat vir houdingsvorming oplimaal is.

f:nige paging <Ius om onderwysers ten opsigte
hiervan behoorlik op te lei - en ook self hierdie
voorreg te laat beleef- is oogetwyfeld '0 slap in
die rigting ter bereiking Wl1 '0 groot ideaaJ. 01.
'n nuwe ges1ag besluitnerners met 'n nuwe beset
van verantwoordelikheid. en 'n nuwe beset en
aanvaardlng Wl1 sy ral in die skepping:

"Toe bet God gese: "Kom ons maak die mens as
ODS verteenwooIdiger, ons beekf social hy karl
beers ••• "<len 1:26.

Maak die bree kurrikulum van die prjmere skoal
dit vir die onderwyser moontlik om hierdie be
Iangrike opdrag uit te veer? Die antwoord is ja
beslis. maar dan mod die sogenaamde "orien
teringsvakke" op '0 meer geintegreerde basis
aangehied word om aan te pas by die ieerlinge
se werklike leefwereId flier volg nou die verskiI
lende orienleringsvak se benadering tot bo
genoemde probleern wat dan ten slolte met 'n
praldiese voorbeeld gciilustreerword.

2. Tf:OIIETIf:SE BIlliIlOlIDmo

2.1 JIanIJykHImde- B• .J.lleyneke

In die inIeidende hespreking hel die skJy
wer spesifiel< daarvan meldiog gemaak dat
die omgewingskrisis in die weretd wndag
dire!<toe te skJyf is aan die wanverhouding
wat daar tussen die mens en sy omgewing
bestaan. 1Iy beweer vooris dat verandering
in die sameIewing en-n herstel van die ver
bouding tussen mens en omgewing slegs
deur opvoeding !eweeggebring kan word.
Die vraag wat nou ontstaan is in hoe 'n
mate Aardrykskunde '0 bydrae hiertoe kan
!ewer?

Die standerds 2- tot4-sillabus vir Aardryks
lwnde beskryf die vak as die stodie van die
verhouding Wl1 die mens (mel sy Godge
gewe vennoens) tot sy omgewing (die
Skepping) en indien die mens hom in 'n
veranderende sameIewing en weretd wii
handhaaf en 'n inlelligente begrip Wl1
daaglil<se gebeure wii he. is '0 kennis Wl1
AardIykskunde wat die klem op die wissel·
werking tussen die mens en sy omgewing
Ie. absoIuut noodsaakIik. Voeg hierhy die
mooi doelsteiiings wat daar vir die vak ge-



stet word. dan val dit opnuut weer op walter
bykans onbeperkte geIeenlheid die Aard
rykskunde-ondelwyser het om vera! die
senior primere leerling se kennis. kon
septe. wardighede en houdings teen die
agtergrond van sy ervaringswereJd en kuI
tuurmilleu uit te bou. Die Aa.rdrykskunde
onderwyser kan met reg saam met Tagore
se: the highest fonn of education is that
which is not confined to important know
ledge but which brings our life into har
mony with all existance."

Dlejorigste omsendskIywe van die Kuniku
hundiens van die KaapIandse Onderwysde
partement (1988:2) stel dit duidelik cat die
oit_t van die kunilwlum vir die
primere onderwys in 'n hoe: mate berus op
algemeen-vonne:nde onderwys, Oit word
beklemtoon dat die kind in totaliteit opge
voed mod word en dat die skerp skeiding
wat daar tussen vakke gemaak word (spe
sialisasle) aanvankIik ontmoedig behoort
te word. aangesien die kind die wereld
bulle die skool Die in sulke afgebakende
komparternenle beleefDie. Oit kom kortlil<s
daarop neer dat daar in die senior prlmere
onderwys se bree onderwyskurrikulum na
die toepasIikeJn~ Van vakkurilwIa
gestreef behoort te word ten einde onder
1inge verwanlsl<appe le beklemtoon. Dit is
juis bier waar Aardrykskunde sy grootsle
bydJae tot die skoolkunilwlum te lewer bel
Waar die vak die fislese weretd (die skep
ping) sowel as die mens en sy kulluUISkep
pinge as sludieveld hanteer; teen die wi<
hom oitstekend daartoe om as integreerder
wn die skooIkunilwlum op te tree.

In skriIle konlras met hlerdle moo; _
wat daar vir die wi< geslel word. is dit onge
lukldg so <!atdaar wndag te vee! 1<Iem up
die blote oordIaging van feitemaleriaal
gele word. en <!at die bemeesterIng van
konsepte. die ontwikkeling II3lI wardig
hede en bale be1angrik. die vorming van
houdings in On grool male afgeskeep word.
Van selfonldelddng en leerstotbe1ewing
kom daar min te reg. Ve1dwerl< is juis On
wardigheid wal ele aan AardJyllskunde is
en wat aan die 1eerlinge die geleenlheid
bled om sy omgewing up "n geinlegreerde
wyse Ie beIeef. om wer1<like probIeme Ie
~ en dus oit direlde waamemlng

en oncler1iinding te leer. Oit isjuis by suIke
~ waar die ldimaat vir hcu
dingsvorming oplimaal is.

2.2 Algemene Wete--k'OP-I'I. J. 0dendaI

Oit is belangrik <!atdie cnderwyser in Alge
mene Wetenskap nie net kennis Lv.m. die
natumomgewing aan sy leerlinge sal oor
<Ira nle. maar dat by daarop ingestel sal
wees om hul waardes aan te spreek wat sal
lei tot die kweking van positieWe houdings
jeens hul omgewing. Om die omgewing
egter in die klaskamer in te bring. is byl<ans
'n onmoontlike taak. Buite die k1askamer.
lydens veldwerl<eksIwrsIes. kan die leerting
sinvol met sy onmiddel1ike natuwomge
wing en verwante vraagstukke kennismaak.

Om die noodsaak1ikheid II3lI veldwerk in
die Iaerskoolle peiI. moet die a1gemene sll
Iabus-doe1steJlings van Algemene weten
skap (st, 2 tot 4) wat na die natuuromge
wing veIW)'S. geraadpleeg word.

.. om die leerlinge te lei om die WODder en
die__ II3lI die Dablur te_·
dig en te waanIeer en om die AImag II3lI
die Skepper daarin te slen.

• Om by die leertinge 'n 1Iefde vir en be
Iaag5teIIIDg in die uatulll' te kweek en
om hulle ons afhankHkJldd van die
grand die water. die abnosfeer en die
plante- en dierelewe en die noodsaaklik
heid II3lI die bewarIdg II3lI hlerdle hulp
bronne Ie laat beset.

• Om die leerlinge se weetgIerIgbdd te
pdkkd en On draDg totoelflltaadlge ......
_ van~ by hulle
aante_ .. ,

Bogenoernde doelstellings kan beslis Die
suk.sesvoI in die kIaskamer bereik word nie.
Oit is dus noodsaaklik <!at ervarings
geleenlhede vir leeriinge geskep sal word.
sodat hulle met werklike lewensvonne en
1ewenlM:rsI<yns in die natuuromgewing
in aamaking kan kam.

Ole leerlinge moe! in die geleenlheid gesteI
word om die verskynsel van lewe in al sy di
mensies met aUe sintuie 1£ ervaa.ren Ie be
leer. t1y/sy moe! die omgewing self kan
waameern (s!en). booro betas, ruik en waar
moonUik proe-
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WaarskynIik Is die grootsle worded van
veldwer1< daarin geld _ dit die geIeent

hOO bied tot die vonning van 00udings by
die IeerIing. Dit is beIangrik om daarop te
let <!at hoe jonger die kin<!. hoe meer ont
vanklIk is by vir houdlngsvonning. Die rede
hiervoor is die afwesigheid van reeds ste
wig gevestigde houdin~ wat nuwe hcu
dIngsvonning l<an kniehalter.

Eweneens is dit belangrik om te onthou dat
die Iaerskoolkind sy omgewing as 'n een
heid moe! beleef Tydens veldwerk behoort
vakgrense te ven1loiyn. sodat vald<e soos Al
gemene Wetenskap. Aardrykskunde. Oe
skiedenis ens. rneI<aar l<an aanvuL

2.3 GesIded_-J.J.Joubert

Oit is tans 'n onaanvegba:re feit dat die \13k
Geskiedenis besig is om 'n stadige dood in
die sI<ooI te eterf Die meeste leeriinge g10
dat Geskiedenis sl_ in hul handboek op
gesluit Ieen uit Iyste name en datums be
staan. Daarom bet die vak ontaard in die
blote mernorisering van In klomp beteke
nislose feite en veroorsaak elit dat die leer
tinge nooit by die wese van die vak uitkom
Die. L. (L Blandon slaan die spyker op die
kop as by se. "llislory is about people. not
about sentences in history books."

Die leerUnge rnoet geIeer word om self
speurwerk in die vertede uit le voer, sodat
'n groter be:wustheid vir en waameming van
Qeskiedenis gekweek kan word Die rnsto
riese rnetode is dus van kardinale beIang.
maar dit moet by die kind se leeIWereId
aanpas. Omdat die kind in die hede Ieef. is
dit vir hom sorns moeilik om in die verbeeI
ding na die vertede teruggcvoer te word so
<!at by die tydperk in sy gees l<an beteef. Die
opvoedkundige beginset dat claar ally<!
van die beI<ende na die onbeI<ende beweeg
moet word. moet ook bier toegepas word
Begin duo by gebeurtenisse or begrippe
wat Die ingewlkkeId Is Die en beweeg dear
na eers na meer ingewikkelde historiese
gebeurtenisse.

Die geskiedenis l<an 51_ oor mense han
deL nooit oor natuwgebeure as sulks Die
omdat slegs mense 'n bewuste en eIVaarde
ges1<iedenis beL Die kennis van die mens
se ver1ede handel verder CK>r aIle fI'I.IeIISe.

8

huI gedagtes. strewes, emosies en dade
van mense, oak die van die aIledaagse op
trede binne 'n gemeen.skap van volwas
senes en kinders.

Cieskiedenis is dus orals rondom ons en
word daagliks gebruik om die le"Ne meer
verstaanbaar te maak. by. indien 'n leerUng
rnoet besluit or hy met sy maat gaan sped
met wie by die vorige dag baklei bet dink
by histories. Enige verhaal is oak in tyd ge
skryf. die volumes in die pIaaslike biblio
leek. en die radio en lV-programme wys
verder hoe gewild ges1<iedenis as ontspan
ning is. Geskiedenis is dus 'n baie be1ang
rike deel van die omgewing. Die probleem
is egter dat die blote raaksien daarvan nie
noodwendig die historiese evaluering daar
van beteken Die.

Om <lit te verseker is die plig van die onder
"}'5ef. wat die alomteenwoordighOO van
die verlede aan die leer1inge rnoet ontsluit.
Dit is verder ook so dat bistoriese: betekenis
nie direk van die mens se sintuie afgelei
karl word nie. maar deur 'n netwerk van
idees en gedagtes gefiltreer moet word en
l<an soms baie rnoeilik orselfs onoplosbaar
wees,

Moonllike bronne wat leerUnge l<an gebruik
om hut onmiddellike omgewing te kan 113

spent; is MondeIinge,. Qeskrewe en Beef
deride bronne. AI drie hierdie soorte
bronne is nie geisoleer nie.. maar kom aIle
daags en in elke ornge101Iing voor. Die mens.
wat 'n integrate deel van die omgewing
vorm, moet deur die verlede bewus ge
maak word van sy veranlwoordelikheid om
die deIikaat-gebalanseerde omgewing te
beheer. Die voortbestaan van die mens op
aarde hang at van die slabiele voortbestaan
van 'n gesI<ikIe omgewing. Die kultureIe or
mensgemaakte omgewing Is deur die
mens vir die mens geskep. Deur die kul
tuureIernente te bewaar. bly die verhaal van
die mens en sy leefwyse vir altyd behoue

_ mod d1e1eelllDge dIe""
bbme die OIIIgewiag pak:den ell bestu
deer_NMkwndete_datbydaar
dear _ meeheIp om '. betel" omge
llIiagte_.__dW:wk
~ de ' 'w"fnga bere:Ik wont ell ale



_ ....... _g_lsdat d1t..u.smea
...... reused_t Is atel

3. YUD1IIDIIIDUEml'IG

Die onderstaande oefening is 'n eenvoudige
voorbeeld van so 'n veldwedwitstappie wat met
'n stander<! 3-kJas in huI onmiddellike omge·
wing onderneem is. en waar daar gepoog is om

al die orienteringsvakl<e by Ie betrel<.

3.1 lloeIstelling: Om die leerlinge bewus te
maak. van die skoonheid en waarde van hul
omgewing. en ook die belangrikheid van
die sinvolle bewaring daarvan te beklem
toon.

3.2 _

I'Iguur2: _ van Sentraal-Wellington
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3.3_

Aktiwiteit 1, AardJykskunde - die volle l<Ias by
puntA

Benodigdhed'" EIke leerIing is van 'n kornpas
kaart (liguur 3), 'n straat- en terreinplan van die
onrniddellike omgewing rondom die skeet 'n
taakkaart en 'n potlood voorsien.

I'Iguur 3: Die1Iom.,..-

(Elke leerling kon hierdie~ die vo
rige <lag op 'n stukkie karlan in die klaskamer
vonoot het).

Voer die volgenc:te opdragte nouI<eurig we
1. Draaijou kaart totdat die geboue en strate ooreenstem met die in die werklike omgewing.
PIaas nou jou jsompaskaart op jou kaart en draa! die kompaskaart totdat die noordlyn in die
selfde rigting dui as die noordpyt op die rand van die kaart.

2. BeantwcK>rd nou die volgende VIae:

2.1 Duijoueieposisieopdiekaartaan .

2.2 lnwatterrig!ingisdiet<erkgelee? •••.•••••••••.••.••.•..••••.••••••.••••••••.••••••••.•••••••••..••••.•.••••.•....

2.3 Inwatterrigtingisdiestadsaalgelee? •••••••••••••.....••..••.•••••..•.•.•.•••...••.•.•..•.••.•..•.••••.•....•••

2.4 Inwatterrigtingvloeidierivier\jielangsdieskool? ••••.•••.•••.••..••..•...••.•••.•••••.••••••.•••••.•..•••.••

2.5 InwatterrigtingmoetonsioopomvanafpuntAlotbypuntB te kom? .••.••••••••.••.•••.•.•..•...•••.•

(llierdie Iipe oefeninge kan op versI<£ie punte tydens die uitstappie herbaaI word)

IIierna verdeeI die l<Ias Indrie grnepe van 6 tot 8
leertinge elk.

<iroep 1, Begin by punt B (voltooi aI<tIwiteit 2),
beweeg na punt C (voltooi aktiwiteit 3), beweeg
na punt I: (voItooi aktiwiteit 4), beweeg napunt ..
(voItooi aktiwiteit 5), beweeg na punt Q (voitooi_6 en 7) beweeg na punt D (voltooi ak

tiwiteit 8), gaan dan na punt" en voItooi aktiwi
teit9.

<iroep 2: Begin by punt C (voltooi aI<tIwiteit 3>.
beweeg na punt I: (voItooi aktiwiteit 4). beweeg
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na punt .. (voltooi aktiwiteit 5), beweeg na punt
Q (voltooi aktiwiteite 6 en 7). beweeg na punt D
(voltooi aldiwiteit 8) beweeg na punt B (voltooi
aktiwiteit 2) en beweeg dan na punt" en voItooi
aktiwiteit 9.

<iroep 3: Begin by punt D (voitooi aktiwiteit 8),
beweeg na punt B (voltooi aldiwiteit 2). beweeg
na punt " (voitooi aktiwiteit 9L beweeg na punt
C (voltooi aktiwiteit 3), beweeg na punt I: (vol
tooi aktiwiteit 4). beweeg na punt" (voItooi akIi
wileit 5). beweeg napunt Q en voItooi aI<tiwiteite
6en7.



__2: Algemene Wetenskap- punt B (l\ompo5hoop)

1. Krap nissen die plantafvaL Maak'n lys van al die dierljies watjy vind. en geejou de name
aarrdlewatjyrnekermie ........••••••.•••..••.••..••..•••..•.•........•.............••..•...••.•..•.•..•••.•••••..•.•••..•.

2. Steekjou hand in die komposhoop om die temperatuur te toets. Wat voeljy? Waarom is dit
SKJ? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Doe verander die tekstuur van die pIanbnateriaal soos 'n mens dieper grawe? Gee 'n rede vir
jouantw"oord ..••••••.••.•.•.........•..••.•••.•.•••..••...•.••.•.•..••••.••.••.•.••••.••••.••.•....•.•.....•.••..•...••••..••.•

4. Grawe tot by die kompos wat reeds volledig afgebreek is. Neem 'n bieljie injou hand en be
sb.ldeer dit. Wat word dit genoem? Wat neem jy waar Lv.m. die temperatuur, tekstuur en reuk
daaJvan? .

5. Wat word die groep organismes. wat verantwoordelik is vir die afbreking van plantmateriaal
in'nkornposhoop.. genoem? .•.•••••.•••.•.•.•..•.•..•....•.•.••••.....••.•.••.•.••...•.••••..••.•.•...••.•..........••.••

6. Bogenoemde organismes vorm die skakel tussen lewe en dood. Waarom dinkjy word hulle
funksiesobesl<Iyl? .

7. Maak'n Iys van dieverskillende tipesmateriaalwatin hierdiekomposhoopaangetrefword .•••

8. Watlervanbogenoemdehoortniein'nkomposhoopnie?Waaromnie? •••.•••..•..•••.•...•.••..•.•.

9. Watisdienutvan'nkomposhoop? .

10. Noern2nadelevan'nkomposhoop •••..•..........••••...•.•..•.•.•..•..•....•.•.•..•.•.•.•...•.•...••..•...•...•

T1dsopdnIg: SkIyf'n briefaan die OndeJWYS"fSl<oUege. Wellington in verband met die Ugging en
gebruike van hietdie komposhoop. Maak aan huUe sekere aanbevetings in bogenoemde ver
band.

__3:AardIykstwnde- punt C

1. KykmooiomjuUerond. SkIyfvler~watjuUekanslen ofhoorneer .

2. fIou hietdie natuurverskynsd enIge nut lIirdie mens in? GeseIs metjou maat en skJyf n:des
lIirjouanboloordneer .. _ .

__.,Oeskiedenis- punt r:In_Vetgdyking tussen die verlede en vandag

• Beshldeerdie tweefoto·svan Wellington (A en B)
• VetgeIyk <til met soos <til vandag Iyk.
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0pdIag:
1. Watterfotoiseerstegeneem?

Motiveerjouanlw"oord •.••.•.••..•••....•..••••.•.••••.•.......•............•.••.••..••.........•..•••.•.•.••.....•...••.....
Noem die verskille ofocreenkomste tussen foto's A Ben vandag.

Straatoppervlakle

Sypaadjies

llerl<gebou

Voertuie

Beligting

Padveiligheid

TIpegeboue

Plantegroei

Verskille Ooreenkomste Kommentaar

3. Verskaf'nbyskrifvirfotoA ...............•..•.•..•.•.....•............................................•...............•.....

4. Maak 'n keuse tussen rete's A Ben vandag oar hoejou ideale Wellington moet Iyk. Motiveerjou
keuse.

AId:iwiteit 5: Aardrykskunde - op roete van punt E na punt f

1. Slap nou van punt A na punt B. Skryf vier JDeD5gemaakte (kuItuur-)vel5kyD5els watjulle
slermeer ....................•...............................................................................................

2. "au hierdie verskynsels enige nut vir die mens in? GeseIs weer metjou maat en skryf reces
virjou antwoordneer ....•...............................................................................................



_ 6: Aanby\<slwnde-op roete van punt F na punt Q

1. 8eweeg nou van punt 6 na punt C. ffouJulle oeen ore oop en kyk afjuUe enige bewyse kan
vin<Iwaar die mens beslg is om die omgewing skade te berokken. Skryf eIke moontlikheid
neer .

(Moontlikhede bier is besoedeling. omgewingskending, erosie. ensovoorts.)

2 Tu/sopdnJg:

<iesels met "n maat en probeer om 'n oplossing vir elke probleem te vinci. SkryfjulIe ant-
woordeneer ..•.•••••••.•.••••••..•.•.••..•••••............••••..•.••...•••.••..••••.••••.•....•.••••...•.••.....•.••..•.•• _

_ 7:A1gemene Wetensl<ap - punt Q (Spultfonteln)

1. Bestudeer die varings wat teen die klipfonnasie in die middel van die spuitfontein groel.

(a) WaaromgroeihuJIewelhier? ••.•••....••.••....••.••..••.••.••....•••••••.....•.•••..•..•....•••....••.•....•••.

(b) ll0ek0mdinkjyishierdievarlngsniebaiegrootnie? .

(c) Groei die varings aan aile gante van die klipfonnasie ewewellg? Indien me. gee 'n rede vir
jou antwoord ...............................•......................................._...•..................................•

2. Kyk na die waterpJante wat in die spuitfontein groei.

(al UoeveeIverskillendesoortepJanteneernjywaar? .

(b) Watterdriegroelwyseskanbyhierdieplanleonderskeiword? ............................•.•.•.•.•...

3. Walterlipegrondwordopdiebodemvandiespuitfonteinaangetref? .•.•••...••.••....••..•••••.••.•...

Tu/sopdnJg: Sklyf'n kort opsteI wat handel ocr die geskiedenis van die JoubertpaIk en die
spuitfonteln.
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Aktiwiteit 8: Geskiedenis - punt D

1Dhoud: Die geskiedenis van die Oefenskool (voorloper van Hugo Rust Laerskool)

.. Bestudeer die volgende toto's van die Oefensaool en Opteidingskool (W.O.K.) j'oto's A tot F.

.. Be:studeer die volgende geskrewe brenner Jaarversiag van. dr. J.G. Meiring (1939). Artikel in
W.O.K.·feesblad (1946) en Arlikel in Die Burger, 13.9.38.

• Lulster na bandopname (± 90 sekondes) van mej. E. Malan (96). Sy was vir langer as 50 jaar
aan W.O.K verbonde.

• Bestudeer lugfoto van Wellington (in 1940 genee.m).

Opdrag:

1. Voltooi die onderstaande label.

Waaromisdieskoolgestig? ..... ,........................

Watwasdiebynaamvandleskool? .....................

Waarom is die naam gebroik?

Wat het in 1938 met die skoal gebeur?

Waarom is 1949 In belangrike datum?

Wat het van die gebou geword?
2. Teken, in root die presiese plek waar die skoal gestaan het. (Gebruik die kaarl)

3. Tu:Isopdr.lg: SkIyf In paragraafoor die geskiedenis van die skoal tussen 1895 en 1949.

Aldiwltell9: Algemene Wetensllap - punt 11 (""Norfolk Pinel

1. Bestudeer die masse wat op die bas van die boom groei.

(a) Aan wetter kant (windrigting) van die boom groei die masse die laagste? Waarom dinkjy is
ditso? .

(b) Hoekom dinkjy groei daar masse ook aan die teenoorgestelde kant van die boom, maar net
baiehoerop?· .

(c) Benadeeldiernossedieboom? •.......••.•..........••....•••••...•.•......••........•.•......••..••........•.....•

2. Walterdiereoftekensvandierekanjywaameem? •.......•........................•...........................

3. Wattertekensvan mens-lnvloede isop dieboomwaameembaar? .
4. Hoe:hoogskatjyishierdieboom? (Gebruikdielengtevanjouskaduweeinjouskatting.) ..•......•

5. Kyk nou na die starn van die kafferpruimboom wat teenaan hlerdle boom groei. Sienjy dalk
ietswaljou hinder? IndienweI. skJyfdilneer ...................•.................................................... ,

6. Dink jy dit is die wind wat hierdie kafferpmimlxx>m so skeef laat groei? Indlen rue, gee 'n
moontlil<e verl<laring.
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4. SAMEVAlTIl'IG

Na afloop van hlerdle oefening is die skrywers
daarvan oortuig dat geintegreerde
veldwerkultstapples met groot vrug aangebied
kan word. t1ierdie tipe ultstapples blyk die vot
geode groot voordele in te hour In die eerste
plek bied dit aan die leerlinge die geleentheid
om hulle omgewing te befeef.. om uit direkte
waameming en ondelYinding te leer. Spesiale
aaodag kan deurgaans aan houdingsvorming
gegee word. Tweedens lewer geintegreerde
veldwerkuitstappies 'n belangrike bydrae om die
fragmentasie tosseD va.k.ke te ool'brug. Die

leerlinge kan dan sy omgewing in sy leersitua
sle, soos in sy leefwereld. as 'n eenheld beleef,
In die derde plek is sulke geintegreerde
veldwerkekskursies lydbesparend - drie af
sonderlike uitstappies in elke yak sou bale meer
tyd in beslag geneem het en dus in 'n groter
mate die skoolprogram ontwrig het. Oit bIy
egter belangrik clat die oorboofse bepaen
Ding vir hierdie tipe oefeninge deurvakspe
sialiste gedoen word ten einde die korrekte
inboud en benadering van elke vakrigting
te verseker,

DIE EIENSKAPPE VAN DIE IDEALE
ONDEKWYSKOLLEGEDOSENT

Maritz Broodtyk

1. TER Il'lLElDll'IG

Dit spreek vanself dat studente. hul ouers, on
derwysowerhede, akademid en die algemene
publlek bale belangstel in daardie eienskappe of
kombinasie van eienskappe wat 'n dosent suk
sesvol ofbuitengewoon begaafd maak. Deur die
jare heen is daar dan ook baie navorsing in hler
die veTband gedoen. veral ten opsigte van unl
versiteitsdosente. Die resultate was ulteenlo
pend. Die redakteur van 'n Amerikaanse
opvoedkundige tydskTif het dit soos volg saam
gevat:

"No fewer than one hundred and eleven edmtr
able traits were reported by college adrrunistrat
015, professors. students and alumni as ac
counting for success in the case of those whom
they regarded as great teachers. In other words
the qualitites which make for good teaching
seem to be as numerous and varied as are the
teachers themselves."I.

Ten spyte van die felt dat onderwyskolleges On
besondere rol in die R.5.A. te vervul net is daar
nog baie min navorsing cor die: tipe: inTigting. sy
wese, funksie en taak gedoen. Trouens. be
newens die navorsing deur EhleJ'S2.wat tertoops
daaraan aandag gegee net, is daar saver die
skrywer hiervan kon vasstel nog geen navorsing
gedoen oor die laak van die kollegedosent en sy
eienskappe me. Om kollegedosente te help om
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helderheid te kTy oor hulle taak en funksie en
ocr wat hut studente van hulle verwag, sodat die
nodige aanpassings gemaak kan word. het die
ondersoeker besluit om hierdie ondersoek te
ondemeem.

2. DIE OJ'llDERSOEK3

In die ondersoek wat 'n eksploratlewe of ver
kennende studie was en met verdere onder
soeke opgevolg sal moet word is van sowel
kwalitatiewe as kwantitatiewe metodes gebruik
gemaak.

2.1 KlWaIltatiewe ondersoek

Op kwalitatiewe vlak het die ondersoeker
verskele ongestruktureerde (of oep) onder
haude gevoer met ervare dcsente en cud
studente van die onderwyserskollege Wei·
lington om so hul menings te vemeem.
Aangesien die ondersoeker self in verskeie
hoedanighede vir langer as twee dekades
aan die betrokke inrigting verbonde Is, kon
hy sekere waamemings maak en uit sy de
ervarings put - 'n strategie bekend as deel
nemendewaameming.

Hierbenewens is ten aanvang "n deeglike
hteratuurstudle ondemeem om op hoogte
te kern van die resultate van navorsing wat
hler tee plaatse sowel as intemasionaal ocr



die betrokke onderwerp ondemeem is.
Soos hierbo gesuggereer openbaar die
ontleding van die bevindinge van opvoed
kundiges min ooreenstemming. nit blyk
dat elkeen dlt vanuit sy ele hoek benader,
sy ele aksente Ie en sy ele formulering ge
bruik am die eienskappe te omskryf En
kele voorbeelde lllustreer die punl Paulsen
beklemtoon goele beplannlng, goeie kom
munlkasle en die stel en nastreefvan spesl
fieke doeiwttte'. terwyl Jarrett op sy beurt
weer tegnieke om die aanbieding van die
leerstof at te wissel vooropstet,", Volgens
Palmer, .soos aangehaal deur Jarrett meet
die dosent besklk oor die vermoens om
studente te motiveer en te besiel; 'n rykdom
van kennis en die bereidwilligheid am te ar
bel sonder om homself voorop te stel.6.

Mackeachie, ap sy beurt beklemtoon die
vermoe am teerstct te slen uit <lieperspek
tief van die studente; aanpasbaarheid; be
trokkenheid en die bereidwilligheid am na
studente te lulster en van hulle te leer.",
Brown en Thornton noem weer vakkennls,
lojaliteit, betrokkenheid by die bedrywig·
hede van die inrigting, 'n verantwoordellk
heidsbesef teenoor die studente en die
deeJname aan die aktiwiteite van professio
nele organlsasles", Eble beklemtoon weer
openhartlgheld, 'n sin vir humor, Informall
tett beskikbaarheid vir studente, -n post
uewe ingesteldheid teenoor studente, eer
Hkheld, goeie beplanning en organisasie
sowel as versigtigheid in die ultspreek van
cordele."

Tot sover die teorle. verskere ondersoekers
het die teoretlese bespiegelinge met empi
riese navorsing proteer venfleer. Minstens
13 empiriese studies is gevind waarin do
sente en/of studente en/of oUd-studente die
belangrlkste kentneffie van dosente moes
identifISeef of evalueer. Letterlik. duisende
persone het hieraan meegedeen. Alhoewel
dit onrnoontlik is om hier verslag van al
hierdie studies te doen,. is dit opvallend ciat
persoonlikheidseie:nskappe en menslike
kwalite:ite by herhaling voorl\on'l en be
sonde:r hoog geevaJ.ue:er word - vergelyk
die studies de:ur Hoffmann (1963)9, Hilde
brand (1973)10en Blai (1975)11.

'n BeJangrike Suid-Afrikaanse: ondersoe:k.
was die van Keet e.a. waarin studente van
die f'akulteit Cie:ne:eskunde aan die Univer-

siteit Stellenbosch uit 'n dertigtal kenmerke
vyftien in rangorde moes ptaas. Die resn
taat was: regverdigheid. entoesiasme, ver
moe om te stimuleer, vermoe om te lulsterr
beplanning, vakkennisl:l- om maar net die
boonste paar op te noem.

Tog was nie een van hierdie ondersoeke
spesifiek met onde::rwyskoUegstudente en
-dosente gedoen nle. Die resuttate, hoe in
teressant en waardevol ook at. ken nle son
der meer op die onde.rwyskoUege van toe
passing ge:maak. word nle. want ons het
bier te doen met 'n eiesoortlge inrigting
met eiesoortige studente en dosente. 'n AI
sonderlike emplrlese ondersoek sou dus
ondemeem moes word.

2.2 Kwantltatiewe oDde.rsoek

As volgende stap het die ondersoeker on
geveer 200 studente in klasverband gevra
om etkeen mlnstens vyf kenmerke van wat
hulle beskou as 'n ideale dosent neer te
skryf. tlierdie msette. sower as die gelewer
deur dosente en oud-studente tydens on
derhoude en toepaslike aspekte wat tydens
in literatuurstudie geidentifiseer is. is onto
leed. Om oorvleueling te voorkom Is sexere
items in groepe of trosse saamgevat. tller
uit het die ondersoeker die 14 items wat die
meeste voorgekom het uitgesoek. 'n Vyf
tiende item. wat handel oar deelname aan
die aktiwiteite van georganiseerde onder
wysprofessle, het die ondersoeker self by
gevoeg.

Met hierdie 15 items as basis het die onder
seeker 'n vraelys saamgestel op die pa
troon wat Yourtlch" en oaczeua" vantevore
gebruik het en deur Slabbert aangepas is.
fflerdle vraelys is versprei onder die 45 do
sente van die kollege. Om dieselfde getaJ
studente te kry is 'n ewekansige steekproef
volgens aanvaarbare statistiese me:todes
uit die studentekorps getrek deur eIke se
wende student uit die alfabetiese klaslyste
te kies. Op hierdie wyse is 44 vraelyste ver·
sprei, AImal is voargelig oor wat gedoen
moes word. n1. om die vyftien kenmerke
van 'n dosent in voorkeurorde te rangskik.
deur die syfers 1 tot 15 teenoor die items
neer te sluyf.

Vyf-en-sewentig van die vraeJyste wat VeI"

spre:i is ken uiteindelik gebruik word - 'n re
spans van 84,.3%. Die vraelyste is verwerk
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deur bloat die rangordenommers van elke
item by mekaar te tel. Die uiteindelike rang
orde van elke item is bepaal deur die totale
getal wat aan daardie item deur die respon
dente toegeken is as 'n persentasie van die
groattotaal te verwerk. Die item met die
kleinste persentasle is as die belangrikste
beskou.

3. BESULTATE EI'IBEVIlIDmGS

Die resunate van hierdie ondersoek volg as by
laag Ban die einde van hierdie artikeI. By die in
terpretasie van hierdie resultate moet in ag ge
neem word dat dlt 'n ideografiese studie is wat
aan een onderwyskollege ondemeem is en dus
slegs die persepsies van die ondersoekgroep uit
die betrokke koUege reflekteer. Die resultate het
<Ius interne geldigheid ten opsigte van die be
Imkke inrigting maar nie eksteme geldigheid
ten opsigte van onderwyskolleges in die ajge
meennie.

Verder moet in gedagte gehou word dat Die een
van die 15 items wat op die vraelys verskyn ir
relevant is Die. Gevolglik mag selfs die item wat
vyftiende geplaas is uiters belangrlk wees. Die
rangorde dui <Ius slegs die relatiewe belang
rikheid ten opsigte van die res aan.

Onder die belangrikste afleidings wat aan die
hand van die resultate gemaak kan wont is die
volgende:

- Die dosente sien ..ennis in al sy Casette (vak
kennis sowel as vakdidaktiese kennis) as die
belangrikste eienskap van 'n dosent.

- Die studente, op hulle beurt, beskou weer
meD5IIke. of peI'SOOOIlkheldskwallteite
as beIangriker (die dosent se gesindheid
teenoor die studente; hoe by sy studente han
teen. Dit korrespondeer met McKeachie se
siening dat studente hut cosente se persoon
likhede evalueer en me hut doeltreffendheid
nie. l~

- Aspekte SOO5 beplanntng en 1I001'berd.
dIDg sowel as beIaDgsteIIlng _ _toe-

sIa5me vir sy Yak <Irameer gewig by dosente
as by studente.

- Onder didaktiese vaardighede het aIbei
groepe die veJ'IIIOi' om te ID.spiI'eer en te
_dieItoogste aangeslaan.

- Volgens albei groepe hoef die dosent Die
noodwendig all die prImere _ te kom

nie._by~.

_ word oak relatief Iaag aangesIaan.
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- Dit is verbasend dat billike evaluerlng oak
Die hoog geevajueer is Die. Dit is moontuk dat
die betrokke inrigting se studente min pro
bleme met die aspek. ondervind en dit dus Die
as so belangrik beskou Die.

- In totaal het die twee groepe genoegsame
yakkennis. en 'n positrewe gesindbeid

-teenoo£ die 5tudente as die belangrikste
kenmerke van 'n kollegedosent beskou.

- Daar is beduidende verskille tussen die evalu
enng deur die betrokke ondersoekgroep en
die uitkomste van soortgelyke stuettes wat on
der universiteitstudente en -dosente gedoen
is. nit bevestig net die punt dat ons hler met

'n eiesoortige groep te make het,

4. TEI'I BESLllln

Samevattend kan daar sender veel vrees vir
teenspraak beweer word OOtdie ideale dosent
moet beskik oor 'n bepaalde vIak van vakkuD
digbeid (vakkennis in die bree sin) en van on
denwy5klUldJg.beld (die vermoe om te onder
rig; kennis oor te dra).

Oit is egter nie genoeg nie. ttierdie twee ken
make moet gekombineer wees met besondere
persoonlike of men5like kwaIiteite. Die
ideale dosent is by uitstek 'n professione:le mens
met "n positiewe ingesteldheid teenoor sy stu
dente en sy taak.
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BYlAAG- ....... -. -.... - ..... " - ..... "
_. ..... " -- - -A I1y is 'n kenner van die primm skoal 276 6,8 9 335 6,8 10 611 6.8 9

en die primm skoolkind
B fly openbaar 'n positiewe gesindheid 204 5,0 6 186 3,8 1 390 0\,3 2

teenoor sy studente; is toeganklik; stel
in eIkeen as indMdu belang; verstaan
hut akademiese en persoonlike
probleme en is bereid om tyd at te
staan om hulle te help en te adviseer.

C IIy behandel sy sludenle soos 250 6,2 8 188 3.8 2 0\38 0\,9 6
volwassenesr respekteer hul stand-
punte en gevoelens en onderrig hulle
volgens hul behoeftes en leerstyle.

D I1y het 'n deeglike basiese kennis van 85 2,1 1 2<\6 5,0 5 331 3,7 1
sy Yak en is op die hoogte van die
nuutste ontwikkeling OPSf vakgebied.

E IIy is aldief betrckke by die studenle se 370\ 9,3 13 #5 9.0 12 819 9,1 13
ko-kurrikulere bedrywighede (sport
verenigings. klubs) en die
gemeenskapslewe.

f Ny doen navorsing, skrywe boeke en 0\39 10.1 10\ 560 1L~ 15 999 11.1 10\
artikels.

(j Benewens akademiese kennis beskik 10\8 3,6 2 273 5.5 7 0\21 0\.7 0\
by ook oar die nodige vakdidaktiese
kennis om sy studente tydens hul
praldykopleiding te begelei.

II IIy het'n diepe beJangslelling in en 161 3.9 3 269 5.5 6 0\30 0\.8 5
vurige entoesiasme vir sy vak.

I IIy handhaafChristelike beginsels. 257 6,3 8 190\ 0\,0 3 0\51 5.0 7
tree professioneel koITek op en stel
'n navoIgingswaardige voorbeeld

J tty inspireer en besit die gawe om 201 0\.9 5 216 0\.0\ 0\ 0\17 0\.6 3
helder en duidelik op die studente se
begripsvlak te verduidelik.

11,' 1L~K IIy is aI<tief belrol<ke by die aldiwileile o\M 15 50\7 11.1 10\ 103 15
van die georganiseerde
onderwysprofessie (SAOU, SATA ens.)

L IIy gebruik verskillende metodes om 332 8.1 10 <\68 9.5 13 800 a9 12
sy Yakoor te dra; gebruik oudio-
visue1eapparaat,

M IIy beplan sy kursus en daaglikse 189 0\.6 0\ 280\ 5.8 8 0\73 5,2 8
lesings helder en duidelik; berei sy
werk. deeglikvoor.

n IIy evaIueer veISiglig. gee genoeg- 337 8,3 11 333 6,8 9 670 7.0\ 10
same billike werlwpdragte en is
onbevooroordeeld in sy
punletoewysing.

0 IIy skep geleenIhede vir die stel van 30\3 8,0\ 12 376 7.6 11 719 ao 11
VIae om verskillende menings uit te
run en eie werk te kritiseer.
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PRAKTIESE WENKE VIR DIE GESKIEDENIS·
A

ONDERWYSER IN DIE PRIMERE SKOOL

A.J. de ffock

By jeuglelerskonferensles en ander jeugsaam
trekke word dikwels gehoor: "Die hedendaagse
jeug is darem oningelig oor die poiltlek," Onge
Iukkig is dit waart Maar 'n mens kan verstaan
waarom dit so is. Baie hedendaagse volwas
senes is net so oningeHg. Nie omdat hulle nle in
gelig kan word nie. Omdat hulle nle ingeHg wil
word nle. Dit is mos bale aangenamer- en meer
ontspanne? - om op die hoogte te wees van die
sportgebeuere van die <fag. Dlt is meer aange
naam om te lees van Zola Budd se oorwinnings
as om skokfoto's te sien en berigte te lees oor 'n
terroriste-aanslag in Pretoria.

Die ander probleem rondom die intig van die
jeug oor sake van die dag. is die woord - of be
grip? - poIitiek. Volgens die fIAT beteken poll
tiek.: "Beginsels waarvolgens 'n staat geregee:r
word; kuns, wetenskap van regenng. van die be
stuur van 'n staat en die praktiese toepassing
daarvan; staatkunde; gedragslyn, beleid van 'n
regering met betrekking tot 'n bepaalde saak;

oprrede, organisasie van 'n Woep war op een of
ander vIak wi! regeer; taktiek. manler van op
tree."
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In voorafgaande kom die woord party nie voor
nle. Daar word wei gepraat van staat, staat
kunde, regerlng en 'n groep. In ons land word
politiek gewoonlik geassosieer met 'n bepaalde
polltleke party. As 'n geskiedenisonderwyser in
sy kIas dus sou praat oor President P.w. Botha
se voomeme om 'n eerste minister aan te stet
kan moontlik gese word dat hy politiek praat.
Maar hy praat nie politiek in die engere sin van
partypolitiek nie. As verantwoordelike land
sburger is hy besig om sakefgebeure van die
dag te opper. En wat is geskiedenis anders as
sake van die dag- wat net reeds gebeur het?

Dit bring 'n mens by die probleem: Hoe moet
vandag se geskiedenisonderwyser sy vak aan
bied om sy lee:rlinge te taat beset dat die pclltlek
van vandag die geskiedenis van mare is.

Eerstens, die skoolgaande kind moet opgevoed
word om te besef cat dit sy pHg is om ingelig te
moet wees aangaande die gebeure van die <lag.

Tweedens, hy moet opgevoed word om te beset
dat hy die volwassene van more sal wees. Daar



rus dus 'n pUg op hom om toegerus te moet
word vir die toekoms,

De:rdens, hy moet weet dat hy as volwasse:ne die
toekornstige leier sal wees. tty salons land moet
regeer. En daarvoor sal hy opgelei en gereed ge
maak. meet word. Om dus more te kan verstaan,
sal by aI moet weet wat vandag gebeur.

Met die voorafgaande paar gedagtes as agter
grond, kam die primere skool se geskledenls
onderwyser voor 'n aantal vrae te staan: Wat
moet hy doen om sy leerlinge bewus te maah.
van toestande van vandag sodat hulle as verant
woordellke en goed gebalanseerde vclwassenes
ons land se lelsels more sal kan oomeem? Hoe
kan hy sy leerlinge opvoed am rue net in terme
van 'n sekere politieke party se belange te dink
nle, maar am in Suid-Afrika se belang te dink?
Wat moet hy doen am sy leerlinge te laat besef
dat die gebeure van vandag die geskiedenis van
more is?

Die geskiedenisonderwyser moet probeer am sy
leerlinge te laat besef dat daar 'n verband be
staan tussen die Ieetwyse van die hedendaagse
mens en sy voorvaders. Deur sake van die dag
te bespreek, sal leerlinge opgelei word am in
goed ingeligte burgers te ontwikkel. ttune moet
openbare vraagstukke kan verstaan en moet wit
help am dit op te los deur die vonning van 'n
stewige openbare mening. Die tyd waarin ons
led. vra om 'n uitgebreide studieprograrn van
sake van die dag. Weens die modeme kommu
nikasiemedia is ons almal in 'n mate as't ware
wereldburgers. Daarom is ons ook verplig am 'n
wereIdsiening te he.

'n Demokratiese Iandsburger is verplig am te
help met die fonnulering van die landsbeleid.
lodien by dit nie doen rue, is regerings verplig
om sonder sy raad en hulp op te tree. Dit is dus
die taak. van die geskiedenisonderwyser am te
sorg dat "n studie van sake van die dag 'n dee!
van sy sillabus sal uitmaak.

'n Paar wenke om eietydse gebeure in die ge
skiedenisklas tot sy reg te laat kern.

In oorleg met sy Ieerlinge kan die geskiedenis
onderwyser 'n onderwerp kies wat besondere
aandag verdien. Byvoarbeeld terrortsme, die
Amerikaanse presidentsverkiesing. 'n proml
nente leiersfiguur, ensovoorts. AImal in die kIas

moet elke dag oor daardle onderwerpze berigte
versamel. Jndien gepubliseer, moet 'n uitknipsel
daarvan gemaak word. Bring die beriglte op 'n
aansteekbord in die klaskamer aan. Onthou om
by elke berig die volgende baie duidelik aan te
toon: bron, datum. bIadsynommer. Sodoende
word die geleentheid vir kontrolering geskep.
En juis dit is die basis vir wetenskapllke geskle
denisnavorsing.

Van die leerlinge kan versoek word am gereeld
na radio- en Tv-uitsendlngs te luister en aante
keninge te maak oar die onderwerp wat bestu

deer word. Daarna kan 'n kart berig daaroor ge
skIyf word. Die bran. tyd en datum moet oak
aangedui word. Byvoorbeeld Tv-nuus, 20hOO,
19Mei 1988.

Deur so 'n opdrag te gee. word die kind verplig
om ingestel te wees op gebeure van die dag. Dit
dwing hom om met aaneJag en konsentrasie te
lulster sodat hy die berig daama in sy ele woor
de kan weergee. Deurdat hy 'n kart skriftelike
berig moet saamstel, kry hy oefening in "ge
skledskrywing". Oit is: hy word geleer om logies
en sinvol te forrnuleer.

Nadat 'n berig oor die onderwerp vir 'n dag of
twee op die aansteekbord was en almal dit ge
lees het, moet dit verwyder word. Maak een leer
ling verantwoordelik vir die verwydering daar
van. Skaf 'n groot klaswerkboek aan. Die
verantwoardelike leerling moet die gepubli
seerde en geskrewe berigte in chronologiese
volgorde in die hoek plak.

Teen die einde van diejaar - of teen 'n vooratbe
paalde datum - kan die inUgting wat op die ma
nier versarnel is. in gereduseerde opstelvorrn
neergeskryf word. Die onderwyser moet in die
oorskIyf sterk leiding gee. 50 'n opstel het 'n
tweeledige doel, Eerstens. dit gee die leerling/e
die geleentheid am logies en sinvol te formu
leer. Tweedens, dit is 'n goeie oefening om te
selekteer en net die kern weer te gee.

'n Ander oefening wat vrugbaar kan wees, is om
spotprente te versamel. 'n Goeie spotprent kan
soms baie meer seas tientalle berigte. Om die
waarde van die spotprent meer effektlef te
rnaak. kan die beriglte wat op so 'n spotprent
betrekking het, oak uitgeknip en saam met die
spotprent op die aansteekbord aangebring
word. Dit is veral insigge\Vend om meer as em

21



koerant se spotprent/e oor 'n onderwerp te ver
samel.

Die benaderlngswyse en beklemtoning van die
verskillende spotprenttekenaars word SO bale
duidelik geiHustreer. Veral rondcm 'n polltleke
kwessie kan die verskillende benaderings inte
ressant wees. Die kwessie van objektlwltelt, sub
jektiwiteit vooroordeel, propaganda enso-

voorts kan so duidelik beklemtoon word.

Indien 'n geskiedenisonderwyser so 'n pn~ek

aanpak. kan hy sy leerlinge bewus maak. van die
wereld en die se gebeure. tty kan hulle leer am
sensitief en krities te wees in verband met nuus.
Belangrikste: hy kan hulle leer am denkende,
meelewende en verantwoordelike landsburgers
te word.

LIGGAAMLIKE OPVOEDING
LIGGAAMSBEWEGING MET

EKSPRESSIE IN DIE JUNIOR
PKIM.EKEf'ASE

ME;j. t:C. UYS

In die WC)K-_ van 1986 bet ODS die op
voedlwndige weardevan ekspressiewe !>ewe
gings en dans besI<Iyf.

In hierdie uitgawe word gepoog om die prak
uese implimenteIingvan el<spressiewe beee
gings op so 'n wyse weer te gee dat eIkeen dit
kan verstaan en volgens eie inisiatiet 001'

spronldikheid en sl<eppingsvermoe met
suI<ses salkan toepas.

In SUb st. A word die IIggaam as bewegings
instrument beklemtoon. Die IIggaam soweI
asaJdie~daarvan

_ontdek en beIeef word.
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Jndien Iiggaamsbewuslheid en kennis van
die !>ewegingsmoontlikhede van die Jig
gaam.sdeIe afgeskeep word. kan dit tot
emstige perseptueel-motoJiese probleme lei
wat later die oorsaak van leergestremdheid
kan wees. rtavorsing op die gebied van wis
kundige-. lees- en sl<Jyfproblerne (omkering
van syfers en letters) bet beWys getewer dat
Jeertinge Die huI IiggaamsdeIe kan benoem
Die en dat hulle Die~ van links kan onder
skei Die.

lIier voig 'n sI<ematiese uileenselling van die
vyf doeIsteIIings in SUb st. A met Idees om.
die 11_as__ YlIJl bet< ging

teontdek.



(i) Llggaamsaspekte: IVat beweeg?
Liggaamsdele:

(a) Ontdek individuele liggaamsdele:
- vlngers, hande, be-arms, SkoUeIS
- tone, voete, onderbeen, bobeen, heupe.
ens.
- gesig met gebare..

(b) Ontdek groter liggaamsdele
- romp. maag. rug. kop
- hele arm. albei arms. been. aIbei bene
- bolyf en onderlyf; totale liggaam

Idees: Vryf. skud rek en strek raak aan, klap,
stamp. knil<. ens.

(il) FtsIeke Vennoe: Ontdekldng YllII:

(a) Juag: bene, arms. romp. Baie ofmin
spronge met min ofbale elevasie.

(b) gewrlgsbeweglngsmoon_ede:
bUig. sirek. draai (aile gewrigte).
(e) soepelheld: romp buig. slrek en draa!;
spllt, ens.

Idees: Wiele, toile (Draaie en swaaie). "Jack
in the box", ander spronge, galop. ens, Buig
en sirek. stoot slaan, skop. kap, ontplof
bars. ens.

DIE LIGGAAl'I AS BEWEGII'IGSll'ISTKUmrrr

(iv) Llggaant"ODtwerp: ODtcIek. die YOI'IIIS

wat cUe Ilggaa.m en Uggaantsdele kaD weer..
gee

(iii) Be-. eging van cUe liggaantcmaMa
Doe? Met variasie van die onderstaande bewe
gings: Kruip. loop. hardloop. spring. g1y. galop
enhuppel.
Variasiefaktore: Lug- vloer-

Ontwerp:

en Liggaamsontwerp:

(a) lJggaamogebndlc Op tone, hakke. ens.

(b)Bnlmte (el Tyd (d) llrag
Grootlklein vinnig'stadig BaleIswaar

t J. J.
Ver/naby eieritme Min (lig)
UoogJIaag

y ~cVs=d *I
reguitlrond rondJskerp 1? ~

~ 0-;:) hoekig'gedraal

:/5*-~
kIees: Sien (v)
saadjies wat ontkiem
wurm, papie,
sI<oenIappers.

Idees: BaL plat, gedraal, skerp, wyd: soos 'n
pannekoek. _. naald gedraalde 1unIdre1<ker.

(v) _thddwlr~YliUIIdees

(Individueel ofas groep saam met die ondenNyseres)

1 W"te is ~I\; oggendaksies, koerant, bIornme. padda, kat hasie. sirlws. nar, sneeuman. die hcut
kapper. speeIgoed in speeIgoedwinl<eI (toile, wiele, Iappop. sctdaat), 'n partyljie, wasgoeddag. luin
werII. die see en seelewe. 'n dag up die strand. verkeerspolisied Sneeuwiljie en die sewe <!wer
gies.

V~ Sien ontleding van beweging vir'n lema in 'n dansIes: WOK-Indaba 1985.



'n Voorbeeld van"n ekspressiewe danseenheid vir substanderd A.
Inhoud: Geneem uit skematiese uiteensetting.
f:enheid A: liggaamsbeweging met ekspressie: t1ooftema: Uggaam as bewegingsinstmment.

IloeIsteDIDgs Los 1 Los 2 Les3

Tema: Yliehek? Ogg- DIe Sirkusnar

i Om llggaamsdele wat Beweeg soos 'n_!Iop, Liggaamsdele soos in les a lndividuele
beweeg kan word te ssouers, elmboe, hande, 1. liggaamsdele,
nnlde1<. romp, heupe, kniee en Knud, VIyfof skud Vmgers. hande (skud

voete wat kan beweeg. verskillende Iiggaamsdele. klap, ens.)

b Onderbeen. bobene.
heu~: skud. klap.

ii Ommet Le opgekrul. Voel pols. Soos les 1. Word wakker. Gesigsuitdrukkings met

bewegingsaksies te Ontdek hartklop. Luister Rek en strek soos wanneer hand-
esspenmenteer en om naasemhaling. wakker word in oggend. gebare. vra verwerp.
eie fisieke vermoe te Bewustheid van die de Gaap en staan op. lV- bartseer; vrolik. kwaad.
nnlde1<. "E!<." oefeninge gedoen?

iii om Iiggaamsmassa Op die plek: wlpspronge tfardloop vinnig na; a Loop op hakke, tone

OIl verskiUende maniere te soos hart klop. l1erhaal op _.Wysboestnrt binne~ten buitrl\ant

beweeg en om variasle een beentjiel ander en was, met handdoeke vanvoet
van funksionele bewe- beenljie. Weg vanafplek: afdroog. BorseJ tande met knlee na binne en buite.

gings te vind met Eksperimenteer met ander groot tandeborsel. bloop. haTdlonpen val
verbeelding manierevan Slaapk. Wys hoe aantrek, en staan weer op soos 'n
as stimuli. voortbe'Neging: 2 voete op hare kam, bed opmaak, oar.

een voet, een voet op 2- gor<lyne ooplrek ens.
c Ontdek verskillende

ens. (Groot bewegings). manlere om te val:

vorentoe, agtertoe en

sywaarts.

d Rolle vorentoe en

agtertne.

iv om met verskillende Wys hoe kleinjy was en Rond soos die son. (Op Balanseer op hande-
vonns watdie liggaam hoe grootjy nou is. voete, knie<. sy ens.) Skerp bene wyd. kniee gebuig.
kan weergeete soos 'n sonstraaL naald. ens.
eksperimenteer.

v om geleentbeid vir (tfaas !las) Morning: (Simbaal)

selfekspressie te bled, Stimuli: Musiek met vrolike Vroeg In die...., DieSirlwsnar
"Ek-dansie" rttme. tlnppie dans- Slap 1: Slap 1:

skouersdans - anns dans Wordwakker! Loop. hardIoop. vat
- rompie dans- voete Badkameraksies staan op en trek gesig.
dans -die hele li_ Slaapkamera\lsies Slap 2, BaIanseer. val
dans weg. vanaf die plek. Slap 2: Wys hoejy mi. Trek brnek np. Trek
(Dele stop geteidelik een vanoggend skooltne skewe gesig.
na die ander. AJmafluister geknmbel Slap 3: Loop. haTdloop.
weer in stilte na hartklop LoopIhardIoopIry? val en rol. Staan op.
en asembaling. Vrollkof treurig. Trekgesig.

Slap 3: Teken metronde
en skerp bewegingsdie
snn'straIe.
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Die Slrlwspenle

a Koppe: beweeg op en at.
b Hande en anns {galopsoos 'n
perdl
c rlandevlervoet skud heupe
asof met stert vlieg afskud.

Kragtige hoe groot galoppe: met
knieeopgetrek.

a Gatop klein ligte: passles
{ponies)

b Galap groot kragtige
passesoos grool perde.

Soos iii, a en b van Ies 4, maar op
'n regult en sirkelvormige
vloerpatroon.

Le!iS

SpeeigoedwlDkel

Beweeg lndlvldueel ledemate
soos tappop (los en ontspanne).
Bliksoldaatll1outsoldaat:
styf en stokkerig.
Marionetpop:Onderwyseres
noem Iiggaamsdele wet opllg.
(Slaginstrumente. )

Gespanne en ontspanne
bewegings

a Voortbeweging soos lappop,
houtsoldaat marionetlepop.

b Draalbewegings soos 'n tal van
hoog na laag tot omvaJ.Vinnig. al
stadlqer.

c Juwetekissie·poppie

Wysverskillende vorms vir
onderwyseres watfotoneem.
a Marionette-pop, hoekige vorms
b Lappop slap en rond
c Houtsoldaat - skerp.

Les6

Partytjie

Wysblydskap met: hande
(klap verskillende Iiggaams
dele) by. klap hande saam.
Klap mel R-hand. t-voet
R-voetens.

BalJenne blaas op. word
groter en bars.

a Soos les 5

b Beweeg soosv'l.rskillende
gakenke:
- niegtuie- Igeluldel
- motorsen
verkeerskonstabels wat tekens

gee.
baUe: Iwipspronge), baUoone

(- draalspronge, draa! en rOI)

Spieels:
lank en maer. Karten dikl wyd
ronden lid.

(Trom)

Die penIe: volg onderwyseres
Slap 1: 8 gaIoppasse tot in slrxel.

Slap 2:
i Galop 4- na binne
ii Slwd stert vir vier tellings
iii fterhaal i en ii na bulte

iv Galop 8 na R.
v Galap 8 na L.
tferhaal dans.

Popple en soIdaatjie: KloIdUes Musiek:Sang
Slap 1: Dogtertjies draai in die Ge.luklieWe maatjie
rcndte soos 'njuweelpoppie en hou fOlllla5ie: Sirkel met leerling
rokkies vas. binne.
Slap 2: \Seuns} {lrom) Slap 1:Ge\uk Iiewe maatj\e omdat

Soldaaljie marsjeer om poppie en jy vejaar.
kykvir haar. Uuppel ea K in sickel OlD.
Slap 3: ITrorn)AlOO buig vir Slap 2
mekaar en marsjeer hand-aan- Magdie Herejou seen en nog baie
hand. jare spaar.

Loop" tree na maatjie in middel
en kDid by baM.U_. ruiI
middeln1aD.
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Sub A (Eenheid B): Gmepdanse: Sangspeleljies (2 - 41esse) (SleD Bylae A)

DoeIstelling

Tema:

(i) Om passies van sang
speletllesaan te leer.

Les1

Kom ons dans.

Loop. hardloop, g1ypassies,
huppel.

Les2

Hetjy geslen 'n melsleseunqle

loop, huppel, glypassies. Anoere
wipsprongeljies, 2 op 2,

2 ap 1. 1 ap 2 vcete ens.

sees tes 1. Beklemtoon
(i) Buig en strek
(ii) Lig en sak
(iii) Swaai van ledemate en
draal.

ii Om aksie:s van sangspeleljies
aan te leer.
IbetekenlsvanIiedjie
in beweging)

iii Om die sangspeleljie in
formasie uit te voer.

Boots aksies van onderwy
seres na. {Onderwyseres raak
versklllende IiggaamsdeleJbuig.
strek draal gewrigteJ
lig en sak Iiggaarns--
dele.
Kom ons dans (opwysie van tIetff geslen 'n melslezseuntjte
Nuts in May) (Wysie: 0 die lieweMartaljie):
1. Kern ons dan in 'n sirkel om Hetjy geslen 'n melsle, 'n
2. In 'n sirkel om. in 'n sirkel om melsle-,
3. Kom ons dansin 'n sirkel om 2. tletjY gesien 'n meisie wat
4. Lekker hier tesame dft doen en dill
5. 'weeps" ons raak ons knlee, 3. Watdit doenendat doen.
ons oe, en ons klap ons hande Iwlp- 4-. Wat dtt doen en dilt doen,
sprong op "weeps") 5. HetjY gesien 'n meisie wat

fonnasie: Sirkel ofreguit ry. rut doen en dat.
Passies: loop - g1y - huppeJpas f'ormasie: Kinders hou hande

Aksics: Doen bo5taande aksies. vas in slrkel met een in die
Tempo kan gewissel word. middel wat op reel 3,4 en 5 ele

aksles
Musiek op band om kinders se van woorde lnterpreteer,
sang te steun. Kinders sing reel I en 2 terwyl

hulle omloop, huppel ofgIy.
Staan en kyk na middeL

J111l5iek: Op band of onderwy
seres en leerllnge sing.

L.W. Sub. Bvervolg in die volgende uitgawe.

BlbIiogJaIIe:
1. Barch R.N•• VoIwne 1 and 11 of Perceptual-Motor Curriculum 1968.
2. Cratty B.J.• Intelligence inAction. Physical Activities for enhancing intellectual abilities. 1973.
3. frostig M.. 1970. Movement Education: Theoryand. rractice.
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Le53

Louijie Lou.

Soosles 2 met rigtingvariasie vorentoe, agtertoe,
links en regs.

Soosjes 1 en 2. Bekle:mtoonlinker- en regteraant.
(i) Buig en strek regter-/linkerbeen
(il) Ligen sak regter-llinkerann
(ill) Oorkruls
(iv) Draairegs-i links om.

Louljie Lou (tlere wego Loa byLool'n tradisionelewysle
15teVersie
1-,3 Hier gaanons Louljie Lou (3 maal)

4. Als op 'n Saterdagaand
5. steekjou regterhand in-
6. Trekjoo regterhand terug-
7. Sleekjou regtervoet in -
8. Trek jou regtervoet terug-
9. Enskud en skud en draaljouselt dan om.

]deY_
1-3 tliergaan OIlS Louljie Lou (3 maaJ)

4. Als cp 'n Saterdagaand
5. Sleekjou Iinl<erhandin -
6. Steekjou regtervoet in -
7. Steekjou kop nou ln-.
8. Spring nou self _ in-
9. En skud en skud en dIaaijouseIfdan om.

fOllll&'5ie:5irkel; Kyk na binne
Reel1-4: Vat hande en huppel in sirkel om.

Reel5 - 8: staan kyk na middel van sirkelen voer ak
sles ultwatwoordebeskryf.
Reel9 - tlkeen 'SJrie interpretasievanwoorde.

~ Op band om sangvan onderwyseres en leer
Iinge te sleun.

Le5'>

Op die toonljies.

Loop saggies op tone. stamp voete (krag). Eendjie
loop, Spronge - 2 voete op 2 voete - paddasrponge,.

wipsprongetjies- kwiksterljies (een ap dieselfde).

loop stadig en veYsigtig na onderwyseres sees 'n
muis.
ttardloop vinnig wegop teken.
Lutsterl Wys wet julie gehoor hel (fJanke van geluide
op band.) Wys hoe dit beweeg.

Musiek: Sien bylaag B.

Op die Toonljies (Wysie LA Taylor)

lste Versie Wmal)
1. Op die loontji~ loop OIlS saggies.
2. Enons bere eers ons Iaggies.
3. Luister! Luister! banjul lets hoor?
4. Nee. Nee. Nee ons is getoor!

2de Vel'5ie: (Seunsen Dogters)
1. Doer. doef doer. doer so stap reuse.

2. Ligvoet trippel feetjles nou.
3. KappE:ljolle! Rondomtalie.

4. Diskabouters watdaar tau.

3de Vente: 3 Groepe
1. Wiggel-waggel stap die eendjies.
2. Spring-spring. spring-spring kom die paddas.

3. wip-wlp, knik-knil<. loop die kwikkies.
4. Oppas. Oppas vir die kat!

4de Vente: Alma!.
Op ons plekke gaan sit OIlS nouen ons annpies saJ ons

vou.Sjuut. sjuut. sjuut, sjuutstii soos muise.
Dan gaanalmal na hul hulse.

formasJe: Groepe
Iste versie - Alma1
2de versie - Reel 1 en 3 Seuns

Reel 2 Dogters
Reel'" almal in 'n ry.

3de V<I5ie - 3 groepe - Reel I. 2 3. Almal reel 4.

4de V<I5ie - alma!.

4. Getman C.N.• 1962. lIow to develop your Chlld's Intelligence.
5. IIepIJart N.C.. 197L The slow Leamer in the CJa.s.sroom.
6. 5iIIabus LiggaamIike Opvoeding vir Ilogters. Kaapse Departement van Onderwys, 1986.
7. Van der Merwe Elize. 1979. UggaamIike Opvoeding vir die Junior Primere Skool. Uitgewer Maskew Miller.

Musiekop '0 kassetbandbeskikbaarvir 5angspeIe en Volksdansies:

M<;j. Eo vander Merwe. 5ch00ngezlchtsJraat 7. 5tellenbosch 7600.
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Bylae A - SAI'IGSPf:LIITJIES

Beweging met ekspressie kan verder deur die
gebruik van sangspeleljies uitgebrei word.
Woorde en aksies van die liedjie word deur mid
del van beweging gelnterpreteer en die kind ont
dek sodoende ander bewegingsmoontlikhede
waartoe die liggaam in staat is.

Die keuse van 'n liedjie mod aan sekere ver
elstes voldoen. Itler volg 'n paar vereistes.

1. Die lied moet votdoen aan die moe.iUkheids
graad volgens substanderd A-standaard.

2. Verskillende passies soos loop, hardloop.
gIy. huppel. ens. moet op die ritme of tempo
uitgevoe.r kan word.

5. 'n Vinnige tempo/ritme word vir die substan
derds voorgestel.

4. Die woorde of tema mod bewegingsmoont
likhede van ander Iiggaamsdele uitlok.

5. Die leogte mod voldoende wees vir herha
ting sodat die groepopstelllngs kan varieer
en die leerlinge genotvol saam kan sing.

Slen voorbeeld van vier Jesse in eenheidsver
band om die doeJstellings van:
Eenheid B: Groepdanse. Sangspeleljies te ver
wesenlik. (Sien oak Slllabus vir Liggaamlike Op
voeding 1986).

Wy5ie \-3n Tiptoe deur L.A. TaylorBylae B - SUB A

d§~~~~~~§~§~~~~~S§~~~~~;t.-

~--
l Op die tcen , tjiCft loop (1M ~. gi". Fon eee be.· re cera one lAg' gi('lt.
I Dor.f dl\(( doer doef 10 et:a.p ttll·' Be. Lig. eeet trip· pet fee. tjiee !IOU.
,

s~~~~~~~:==~

Luis • ter! Lui,. tert Kan jul Iete hoor! See
r~ . pet' • jl')1 • Ie! Ron. tom • ta • lie. Oi.

ncr rift' on" ia Sf' - t.()(1r!
ka • beu - ten wat du.r tee.

3. Wiggel-waggel stap die eenqjles,
Spring-~spring-spring kom die paddas.
Wip-wip. knik-knik. loop die kwikkies,
Oppas. oppas vir die kat!
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4. Op ons plekke gaan ens sit noll.
En 005 annpies salons vou.
Sjuut. sjuut sjuut sjuut stH soos rnuise,
Dan gaan aImal na hul hulse.



NAWOORD
Die redaksie ontvang graag
kommentaar in die vorm van
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