
Musiek en Wiskunde:  

Twee- tot driejariges 

 
deur Elrika van der Merwe 

Meestersgraad in Musiekopvoedkunde (U.P) 
Internasionale Kindermusiklisensie 

 

 
“Early experiences with music that are successful and fun prepare children to be successful in 

other areas of learning, particularly math.” * 
 

Navorsing bewys dat musiek die vermoë het om ‘n kind se brein te stimuleer, veral sekere 
areas wat ook vir wiskundige vaardighede gebruik word. Daar is ‘n duidelike ooreenkoms 
tussen wiskunde en musiek. Die belangrikste ooreenkoms is die herhalende patrone en 
struktuur wat in albei voorkom. Wanneer ‘n kind ‘n musiekinstrument bespeel of na musiek 
luister, word die brein aanhoudend uitgedaag om te prosesseer wat sy/hy hoor en sin van die 
melodie en ritme te maak.  
 
Musiek kan die aanleer van basiese wiskundige vaardighede pret maak! 
 

MEETKUNDE:vorms en ruimte 
Wat is dit? 
Kleuters leer meetkunde met hul oë, hande en liggame terwyl hul deur tonnels kruip, om 
hoeke hardloop en torings bou. Kleuters leer ruimtelike oriëntasie aan deur te ervaar hoe hul 
liggaam beweeg in verhouding met voorwerpe en strukture in hul omgewing. Hulle begin 
woorde soos op, af, onder, bo-oor, in, uit  asook afstandwoorde soos ver, naby en langsaan 
verstaan deur beweging.  
 
Meetkundige konsepte kom voor wanneer kinders voorwerpe met verskillende vorms 
ondersoek. Kleuters wat met blokkies speel leer dat sommige voorwerpe dieselfde vorm het, 
party het hoeke, party is rond, party pas onderdeur die deur en ander sit vas! Kleuters geniet 
die uitdaging om hande te vat en ‘n sirkel te maak of in twee rye teenoor mekaar te staan. ’n 
Driejarige kan dan begin om dan vorms as visuele prentjies in sy/haar gedagtes te sien en dit 
is die begin van ruimtelike oriëntasie wat nodig is vir die verstaan van wiskunde.  
 

Hoe werk dit in die musiekklas? 

Dit is maklik om te verstaan hoe musiek ’n kind se ruimtelike oriëntasie beïnvloed. Kinders 
wat ’n sirkeldans doen, met ’n instrument op verskillende kreatiewe maniere speel en 
bewegings uitvoer op die musiek in opdrag van hul klasjuffrou, is besig om die fondasies van 
meetkunde te ontwikkel.   
 
Wetenskaplikes beweer dat mens duidelike voordele van musiek kan sien in 
kleuters wat van vroeg af aan musiekklasse blootgestel is.  

 
Kinders wat deelneem aan ’n musiekprogram soos Kindermusik wys sterker ruimtelike 
oriëntasievermoëns as dié sonder musiekklasse. Navorsing wys dat kinders al op die 
ouderdom van twee jaar alreeds gevorderde vermoëns in ruimtelike oriëntasie wys indien hul 



aan die korrekte musiekaktiwiteite blootgestel was. Wat is dit in musiekopleiding wat hierdie 
meetkundige vermoëns verbeter? Dieselfde neuronkonneksies wat in die brein gevorm word 
wanneer ’n kleuter byvoorbeeld drom speel, word gebruik vir komplekse wiskunde take! 
 

Ontwikkelingsmylpale: 
Tweejariges verstaan ruimte en vorms as hulle: 

• ’n Speelding in ’n boks probeer sit wat te klein is en dan ’n groter boks gaan soek. 
• Speel met blokke met verskillende vorms. 
• Vorms identifiseer wat dieselfde is en name sê van sommige vorms: “Dit is ’n sirkel. 

Dit is my bord.” 
• Weet om oor, om, in of deur  ’n struktuur te gaan om by ’n maat uit te kom. 
• Afbuig om te kyk as jy sê: “Jou skoene is onder die bed.”  

 
 

Musiekaktiwiteite wat ruimtelike oriëntasie by kleuters kan verbeter: 

 
1. Dromspel 
Laat kleuters eers toe om te kyk watter verskillende klanke ’n drom kan maak. Praat oor 
die vorm van ’n drom – dis ’n sirkel – en laat hul probeer om die dromme te rol, op hul 
koppe te sit, weg te steek agter hul rug, ens. Speel op die dromme op maat van musiek. 
Daar moet ’n balans wees tussen genoeg vryheid vir die kind om kreatief te wees, sodat 
hy/sy werklik al die maniere waarop die instrument gebruik kan word kan ondersoek,  en 
’n mate van kontrole sodat aktiwiteit nie hand uitruk nie. 
 
2. Wielie-walie 

Laat kleuters hande vashou en ’n groot sirkel maak. Laat hul in die rondte stap en val by 
“tjoef-tjaf”. Herhaal ’n paar keer. Probeer ook dat hul almal in die sirkel in beweeg en dan 
weer uit om ook te ervaar hoe almal nader aan mekaar kom en dan weer verder weg 
beweeg. 
 
Hierdie liedjie kan ook goed werk met hoepels. Elke kind stap om sy eie hoepel en spring 
in die middel as hy/sy moet val, of hou die hoepel om sy/haar middel vas en draai in 
rondte. Twee kinders kan ook aan een hoepel vashou en saam in die rondte draai, ’n 
aktiwiteit wat ook uitstekend werk vir ruimtelike oriëntasie.  
 
3. Tjoeke-tjoeke-paf, kyk hoe ry ons in die babatrein 
Laat die kinders in ’n ry agtermekaar staan soos in ’n trein. Hul moet agter jou aanloop 
terwyl jy sing. Hul loop gemakliker as hul nie aanmekaar vashou nie, maar as hul regtig 
sukkel om agtermekaar aan te loop, kan hul maar vashou. Loop in ’n sirkel, dan reguit 
van hoek tot hoek en dan kronkelpaadjies. Onthou om tussen-in vir hul te beskryf hoe 
julle loop. 
 
Hoepels kan hier ook gebruik word as ’n tonnel waardeur ’n trein moet ry. Kinders oefen 
ruimtelike oriëntasie deur oor, deur of onderdeur hoepels te beweeg.  
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