
WISKUNDE: BELANGRIKE GRONDSLAG VAARDIGHEID

TEGNOLOGIESE ONTWIKKELING: HELP KINDERS OM OP TEGNOLOGIESE VLAK TE 
ONTWIKKEL

TAAL: A+ IS BESKIKBAAR IN AFRIKAANS EN ENGELS

DENKE: KREATIEF, LATERAAL EN LOGIES

SPELLING: NOODSAAKLIK VIR GOEIE KOMMUNIKASIE VAARDIGHEDE

GEHEUE: NOODSAAKLIK VIR VERBETERDE KONSENTRASIE

LEES: ONTWIKKEL 'N LIEFDE VIR LEES

Wiskunde vorm die grondslag wat kinders help om analities te dink en beter redeneringsvermoëns te hê.
Analitiese redeneringsvermoëns is belangrik siende dat dit ons help om oplossings vir probleme te vind.

Onlangse studies het bewys dat kinders wat blootgestel word aan interaktiewe tegnologie en skermtyd, se vermoëns om te leer ontwikkel 
en verbeter indien dit reg gebruik word.

Studies toon dat deur meer as een taal te praat, sekere breinfunksies verbeter kan word, soos die vermoë om aandag gefokus te hou en 
om kognitiewe take uit te voer.
Om 2 tale te praat kan help om 'n kind se opvoedkundige ontwikkeling, kognitiewe funksies, sosiale vaardighede, geletterdheid en 
emosionele vaardighede te ontwikkel, wat in jare wat kom steeds positiewe effekte kan hê.

Hierdie vaardighede word beïnvloed deur die ervarings waaraan kinders blootgestel word.
Kreatiewe, laterale en logiese denke moet deur kinders aangeleer word, omdat hierdie vaardighede hulle in staat stel om inligting in te 
neem, te analiseer en te oordeel. Hierdie tipe aktiewe betrokkenheid vereis verbeelding en nuuskierigheid.

Spelling is 'n belangrike vaardigheid vir kinders om te hê, omrede dit hulle help om te lees.
Spelling help om die verbintenis wat tussen klanke en letters bestaan te versterk. 'n Belangrike deel van suksesvolle kommunikasie, veral 
geskrewe kommunikasie, is spelling.
Spelling is 'n belangrike vaardigheid in die leerproses, omrede dit 'n belangrike rol speel in 'n kind se vermoë om te waar te neem, klanke 
te hoor, te memoriseer en om te ontleed wat aan hulle gesê word.

Geheue vaardighede is noodsaaklik om konsentrasie vermoëns te verbeter wat om die beurt jou kind weer help om makliker te leer en 
beter te verstaan.
Geheue help kinders om inligting te stoor vir latere gebruik, asook om hulle vermoëns om instruksies te volg, te verbeter.

Help jou kind om klanke, woorde en taal te leer ken, en om vroeë geletterdheidsvaardighede te ontwikkel.
Help om jou kind se verbeelding aan te wakker en om nuuskierigheid te stimuleer.
Help om jou kind se brein-, sosiale- en kommunikasievaardighede te ontwikkel.
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Die A+ program fokus op die ontwikkeling van belangrike wiskundige vaardighede wat noodsaaklik is om die alledaagse lewe aan te pak en 
om 'n sterk fondasie te lê vir kinders se skoolloopbane.

Besige Breintjies kombineer leer, pret en tegnologie in een alghele ervaring.

Die A+ program is beskikbaar in beide Engels en Afrikaans, wat jou kind die bygevoegde voordeel gee daarvan om 2 tale te kan leer en 
praat.

Speletjies is 'n goeie manier om kinders se denkvermoëns in te span en ontwikkel.

Voordele wat lees vir jou kind inhou:


