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Kinderw erf is een van die top Afrikaanse
opvoedkundige w ebw erw e in die land. Kinderw erf
bied al sedert 2006 unieke, kw aliteit opvoedkundige
produkte in Afrikaans aan ouers en onderw ysers.
Kinderw erf se produkte w ord ontw ikkel deur
Kinderw erf self en al ons produkte en prentjies is
uniek.
Kinderw erf glo ook daarin om soveel as moontlik
produkte en dienste gratis aan te bied. Ons glo daarin
dat ons ' n gemeenskap van deel kan skep w aar almal
hulle kennis deel om saam ' n beter toekoms vir al die
kinders in Suid- Afrika te gee.

Besoek ons gerus by w w w .kinderw erf.co.za

By Kinderw erf het ons daagliks kontak met baie ouers. Ons help graag met vrae en ontw ikkel produkte w at
ouers bemagtig om hulle kinders self te kan help. So het ons gevind dat konsentrasie ' n groot probleem by baie
kinders is. Onderw ysers se terugvoer aan ouers is dikw els dat kinders nie hulle take voltooi nie en dat hulle sukkel
om te konsentreer. Baie ouers voel magteloos w anneer hulle moet toekyk hoe hulle kinders sukkel en agter raak.
Daarom het ons besluit om hierdie konsentrasiegids spesiaal vir julle saam te stel.
Soos julle in die gids sal sien is daar baie w at jy kan doen om jou kind te help! Ons het dit ook goed gedink om
' n elektroniese konsentrasiegids met kundiges oor die onderw erp se kontakbesonderhede beskikbaar te stel.
Daarin w ord ook meer vertel van ander produkte en dienste op die mark w at julle sal kan help.Die gids kan
afgelaai w ord by w w w .kinderw erf.co.za/konsentrasie.
Baie dankie aan almal w at gehelp het met hierdie gids en aan ons adverteerders en borge w at die verspreiding
daarvan moontlik gemaak het. ' n Spesiale w oord van dank aan die talentvolle Karen Bareuther w at die voorblad
en uitleg van die tydskrif gedoen het.
Groete
M artie Kruger
Eienaar: Kinderw erf
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Die diagnose van ADD/ ADHD word dikwels sommer deur 'n juffrou of sportafrigter
gediagnoseer. As ouer is dit belangrik om te weet dat ADD/ ADHD slegs deur 'n opgeleide
persoon (pediater, psigiater, neuroloog, geregistreerde sielkundige, ens.) gediagnoseer
mag word. Dit is belangrik dat 'n kliniese assessering van die kind se akademiese, sosiale
en emosionele funksionering gedoen moet word. Gewoonlik is dit noodsaaklik dat beide 'n
sielkundige en mediese praktisyn, soos ?n pediater, betrokke moet wees by die
assesseringsproses.

A nder f ak tore w at k an l ei tot
k onsentrasi eprobl eme:
- Emosi onel e of sosi al e prob l eme; soos
angstigheid, lae selfbeeld, mishandeling.
- Lae spi ertonus: Party kinders moet hard
konsentreer net om regop te sit, so hulle kan nie op
hulle werk konsentreer nie. Hulle sukkel ook om
diep asem te haal en wil heeltyd rondskuif en
vroetel om hulleself gemaklik te maak. Dus kan dit
maklik lyk soos konsentrasieprobleme.
- M otori ese k oördi nasi eprob l eme kan
veroorsaak dat kinders sukkel om take te voltooi en
kan die kwaliteit van werk beïnvloed.

M otori ese agterstande w at k onsentrasi e k an beïnvloed
-

Bal ans: ?n Kind met swak balans sal sukkel om
regop te sit in ?n stoel en sukkel dan om op hulle
skoolwerk te konsentreer.
- M otori ese bepl anni ng: Indien 'n kind probleme
hiermee het sal hulle sukkel om basiese take uit te
voer en te voltooi. Hulle moet dan so hard konsentreer
om bv. met die skêr te knip of om van die bord af te
skryf, dat hulle nie kan konsentreer op die werk self
nie.
- V i sueel -motori ese probl eme soos byvoorbeeld

visuele navolging kan veroorsaak dat kinders nie reg
van die bord kan afskryf nie of dat hulle ogies moeg
word wanneer hulle lees en skryf. Dit kan hulle
konsentrasie beïnvloed.
- Sensori ese i ntegrasi e probl eme: Hierdie
kinders is gewoonlik tas-, gehoor- ,of ligsensitief. Hulle
sukkel om byvoorbeeld agtergrondgeluide uit te
skakel as hulle moet konsentreer op hulle werk.
Karyna Le Roux kan gekontak word by
info.kkinetika@gmail.com
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1. Doen werkskaart e!
Gaan na
www.kinderwerf .co.za/ konsent rasie
om grat is werkskaart e af t e l aai.

2. Gee jou kind 'n vorm en vra hom
om die vorm in die v ert rek waar
jul l e is t e soek. Byvoorbeel d: Wat is
al l es reghoeke? Die t af el , die
t el evisie en die papier.

9. Ryg kral e. Kry kral e wat vir

k
Bou l eg

jou kind gemakl ik is om t e ryg.
Gee hom 'n kl eurpat roon. Jy
kan kol l et jies op 'n papier
maak, bv. rooi kol , geel kol ,
bl ou kol . Jou kind moet die
kral e ryg vol gens die
kl eurpat roon wat jy gegee het .

aar t e

19 .Vul bot t el s met wat er.
Die bot t el s moenie ewe
groot wees nie en ook nie
diesel f de vol ume nie.
Probeer om nie t e mors nie!

10. Kl einer kinders kan
verskil l ende soort e past a
inryg.

20. Spring t ou! Dit hel p vir
3.
Speel buite en
vra jou kind om voorwerpe vir
jou te bring.
Byvoorbeeld: "Bring drie blare
van dieselfde kleur, maar dit mag nie
dieselfde grootte wees nie."
Hierdie help met luistervaardighede
en om instruksies uit te voer.

4. Sit verskil l ende

pl ast iekdiert jies in 'n kamer.
Vra jou kind om verskil l ende
diert jies t e gaan haal . Begin
met t wee verskil l ende
diert jies en maak dit el ke
keer meer. Hoeveel kan sy
op 'n sl ag ont hou? Probeer
vol gende keer haar rekord
breek!

5.

Speel die geheuespel waar jy
pasmaat s soek deur kaart jies met
prent e onderst ebo t e sit en
een-een om t e draai!

6.

Gebruik rekenaart yd konst rukt ief !
Laat jou kind 'n
rekenaarprogrammeert aal l eer.
Besoek www.kidspro.co.za.

7.

Tol l et jiebrei. Dit hel p ook vir
hand-oog koördinasie.

8.

Lees! Lees! Lees!

meest e l eerprobl eme!

11. Vert el jou kind 'n

21. Wanneer jul l e in die kar ry,

st orie en dan moet hy dit
t erugvert el .

kyk wie kan die meest e wit , rooi
of bl ou karre t el .

12 . Laat jou kind jou na-aap. Raak 22. Gebruik bl okkies met
byvoorbeel d aan jou neus. Nou moet
jou kind aan sy neus raak.
Vermeerder dit na meer aksies: wys
na jou neus, dan jou vinger, ore en
mond. Maak ook die spoed vinnger.
Jou kind moet jou el ke keer naboot s.

13. Sit verskil l ende voorwerpe
op 'n skinkbord en maak dit t oe
met 'n l ap. Laat jou kind vir 'n
minuut daarna kyk om die
voorwerpe t e memoriseer en
maak dit weer t oe. Hoeveel
voorwerpe kan jou kind ont hou?

verskil l ende kl eure. Vra
nou jou kind om al die
bl oues bymekaar t e sit en
dan al die rooies. Kyk of jou
kind die t wee inst ruksies
kan uit voer sonder dat jy
jousel f hoef t e herhaal .
Gee dan verdere
inst ruksies, byvoorbeel d:
Sit 2 geel bl okkies
opmekaar en dan 3 groen
bl okkies l angs mekaar.

23. Gooi, vang, skop en rol
bal l e.

14. Speel skaak.
15. Hul a hoop.
16. Spring t rampol ien.
17 . Tel -spel et jie: Tel en sl aan 'n
nommer oor. Jou kind moet die
oorgesl aande nommer uit roep.

24. Neem 'n jel l yt ot en 3 gl asies.
Sit die jel l yt ot onder een van die
gl asies en skommel die gl asies
rond. Laat jou kind kyk of hy die
jel l yt ot el ke keer kan kry.

25. Speel t el ef oont jie.

Gaan l ees aanl yn by www.kinderwerf .co.za/ konsent rasie
vir nog 25 spel et jies wat konsent rasie verbet er!

Daar is verskeie redes waarom party kinders meer as ander sukkel om te konsentreer. Een van die
oorsake vir konsentrasieprobleme kan jou kind se leerstyl wees.
Kinders wat leer deur beweging sukkel om inligting op meer ?konvensionele? maniere (soos kyk en
luister) in te neem en dikwels vind skole dit moeilik om hierdie tipe leerder te akkommodeer.
Bewegingsleerders leer die beste deur te beweeg, te doen en aan te raak. Hulle kan nie vir lank stil sit
en aktiwiteite doen nie. In plaas daarvan om stil op die mat te sit en tel, sal 'n bewegingsleerder
byvoorbeeld baie beter fokus en die telvaardigheid vinniger aanleer deur ?n bewegingspeletjie te speel en
hardop te tel terwyl hulle op blokke spring as om kennis deur flitskaarte in te neem.

Wanneer my kind beweeg:

Wanneer my kind praat :
- maak sy baie staat op
liggaamstaal.
- praat sy nie baie nie.
- is dit soms moeilik om haar
spraak te verstaan.

- is hy baie goed
gekoördineerd.
- hou hy daarvan om
te klim.

Wanneer my kind voel :
-

-

voel hy maklik
seergemaak.
- kan hy maklik woede
uitbarstings kry.
gee hy baie om vir

ander mense en sal
Wanneer my
kind by ander mense is:
- hou hy daarvan om gewieg
en vasgehou te word.
- soek hy baie drukkies.
- is hy baie sensitief en hou
baie van mense.

maatjies troos wat
Ei en sk ap p e
seerkry.
v an ' n
b ew eg i n g sl eer d er

Wanneer my kind l eer:
- boots sy ander mense na.
- onthou sy aktiwiteite die
beste nadat sy dit
gedoen het.

Wanneer my kind speel :
- verkies sy dit om buite te
speel.
- haal sy goed uit laaie en van
rakke af.
- haal sy speelgoed uitmekaar.
- hou sy van groepsaktiwiteite.

' n Bl i n k t o ek o m s
In vandag se dae is rekenaars
deel van kinders se alle daagse
lew e. M eeste kinders kan met
?n rekenaar w erk, maar dit is
nog meer belangrik dat kinders
leer hoe om met ?n rekenaar te
praat. As jy w erklik vir jou kind
?n blink toekoms w il verseker is
dit belangrik dat jou kind van
jonk af leer programmeer. Dus
moet jou kind die ?taal?van
rekenaars leer.

Kidspro rekenaarsentrums leer jou kind programmeer deur middel van speletjies en PRET.
Hier is egter die groot geheim: Jou kind doen die klassies en dink dit is pret en lekker
rekenaartyd, maar eintlik leer programmering hom/haar so baie sonder dat hy/sy dit w eet.

Kidspro leer kinders:
-

-

uitstekende
w iskunde
vaardighede.
probleemoplossingsvaardighede
uithouvermoëns.
eie denke.
lees en spel.
Engels.
kreatiew e denke.
konsentreer.
om hul idees ' n
realiteit te maak.
rekenaarvaardighede.
rekenaartaal soos
Python.

" A s j y tegnol ogi e k an sk ep, k an j y di e
w êrel d v erander." Susan Woj ci ck i ,
CEO v an Youtub e

Besit jou eie besigheid!
Is jy aangelê in rekenaars? Hou jy
daarvan om met kinders te w erk? Wil jy
graag jou eie besigheid besit? Kontak
ons by admin@kidspro.co.za vir die
moontlikheid om jou eie Kidspro
programmeersentrum te begin!
Kidspro het sent rums oor die hel e l and. Kont ak ons
nou by admin@kidspro.co.za vir navrae of besoek
ons by www.kidspro.co.za

Word deel v an Loebi se w êrel d:
Besi t j ou ei e Loebi di e drak i e besi gh ei d!
Begin jou eie besigheid deur Loebi die drakie boeke,
aktiw iteitsklub en produkte in jou omgew ing te bemark en te
verkoop. M aak geld terw yl jy pret het saam met jou kinders!
WAT KRY JY ALLES?
* Volle regte tot jou omgew ing
* Ondersteuning van hoofkantoor
* Bemarkingsmateriaal
* Produkte
* Loebi-kostuum vir kinderpartytjies en skoolbesoeke
FINANSIERING BESKIKBAAR!
So w aarvoor w ag jy? Doen vandag nog aansoek! Wie w eet
hierdie is dalk die begin van ' n w onderlike nuw e reis.

KONTAK ONS BY INFO@LOEBI.CO.ZA

