
Reading tips for parents

Tagalog: Babies

Hindi kailanman masyadong maaga upang basahan ang inyong sanggol. Sa oras  
na ipanganak ang inyong sanggol, nagsisimula na siyang matuto. Sa pamamagitan 
lamang ng pakikipag-usap, pakikipag-laro, at pag-aalaga sa inyong sanggol araw-araw, 
natutulungan na ninyo ang inyong sanggol na magkaroon ng mga kakayahan sa  
lengguwahe na kailangan upang maging magbabasa. Sa pagbabasa sa inyong sanggol, 
lumilikha kayo ng hilig sa mga libro at pagbabasa mula sa simula pa lamang. Isinasaad 
ng mga payo sa ibaba ang ilang masasayang paraan upang matulungan ninyo ang  
inyong anak na maging masaya at may kumpiyansang magbabasa. Subukan ang bagong 
payo sa bawat linggo. Tingnan kung ano ang pinakamabuti para sa inyong anak.
n Yakapin ang sanggol kasama ang isang libro. 
 Kapag niyayakap ninyo ang inyong sanggol at 

magkasama kayong nakatingin sa isang libro, 
masisiyahan ang inyong sanggol sa pagyakap at 
pakikinig sa inyong boses pati na rin sa kuwento. 
Ang pakiramdam na ligtas siya at matiwasay 
kasama kayo habang nagbabasa ng libro ay  
lumilikha sa inyong sanggol ng kumpiyansa at 
hilig sa pagbabasa.  

n Piliin ang mga librong mabuti para  
sa mga sanggol. 

 Mas madaling tingnan ng mga sanggol ang mga 
librong may mga larawan na makikintad ang 
kulay at malalaki o malakas ang pagkakasalungat 
ng mga kulay, at tatawag ng mga ito ang kanilang 
pansin. Mas madaling hawakan ng mga  
sanggol ang mga librong gawa sa tela o malambot 
na plastik (para sa paliguan) o “mga librong  
karton” na may matibay na karton na mga pahina.

n Ilagay ang mga libro sa kayang abutin ng 
sanggol ang mga ito. 

 Siguraduhin na kasing-daling abutin, hawakan, 
at tingnan ang mga libro na tulad ng mga laruan. 
Tandaan, gagawin ng sanggol sa libro kung ano 
ang ginagawa niya sa iba pang bagay – ilagay ito 
sa kanyang bunganga. At iyan mismo ang kanyang 
gagawin, kaya baka gusto ninyong maglagay ng 
mga nangunguyang libro sa kanyang abot-kamay.

n Kausapin ang inyong sanggol – maghapon. 
 Ilarawan ang panahon o aling mansanas ang  

pipiliin ninyo sa groserya. Ilarawan ang mga  
litrato sa isang libro o mga bagay na nakikita ninyo 
sa paglalakad. Magtanong. Sa pakikinig, natututo 
ang inyong anak ng mga salita, mga ideya, at 
kung paano gumana ang lengguwahe.

n Hikayatin ang pagsalita, pag-ungol at  
paglagukgok ng inyong sanggol.  

 Ito ay mga paraan ng pakikipag-usap ng inyong 
sanggol sa inyo, at mahalagang mga unang hakbang 
tungo sa pagsasalita. Hikayatin ang mga panggagaya 
sa inyo. Habang mas madalas magsanay ang inyong 
sanggol sa paggawa ng mga tunog, mas magiging 
maliwanag ang mga ito. Magpatuloy at umunga,  
tumahol at pumugak!

n Palakpakan ang inyong sanggol! 
 Hikayatin ang inyong sanggol na pulutin ang mga 

biskwit o mga gisantes, hipuin ang mga ilong at 
daliri sa paa, ituro ang mga litrato at abutin ang 
mga laruan. Magiging mas malakas, maliksi, at 
handa nang maglipat ng mga pahina ang mga 
kalamnan sa kanyang maliliit na kamay.    

n Bumuo ng pang-araw-araw na gawain.  
(At gawin ang pagbabasa na bahagi nito). 

 Pinapakalma ng mga kinagawiang gawain ang  
sanggol, at hayaang matututunan nitong hulaan 
kung ano ang susunod na mangyayari. Mahalaga 
ang kakayahang manghula kapag lumaki na ang 
inyong anak at nagsasarili na siyang nagbabasa.   

n Kumanta, magbasa, ulitin.  
 Basahin ang mga paboritong kuwento at kantahin 

ang mga paboritong awitin nang paulit-ulit. Ang 
mga nauulit na kasiyahan kasama ang mga libro 
ay pagtitibay ng paghusay sa lengguwahe at mga 
positibong damdamin tungkol sa pagbabasa.

n “Basahin” ang inyong sanggol. 
 Pansinin kung paano tumutugon ang inyong  

sanggol sa librong binabasa ninyo. Tumigil kung 
hindi nasisiyahan ang inyong sanggol sa kuwento 
at subukan ang ibang libro o ibang oras.
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MGA PAYO Ng Mga SanggolPara Sa Mga Magulan 



Reading tips for parents

Tagalog:  Toddlers

MGA PAYO Ng Mga Batang Natututo 
Pa Lamang MaglakadPara Sa Mga Magulang

Ang pagiging batang natututo pa lamang maglakad ay tungkol sa AKSIYON.  
Hikayatin ang patuloy na paghusay sa lengguwahe at interes sa mga libro at  
pagbabasa sa pagpapanatili sa mga bagay na masigla at kaaya-aya. Ang mga  
karanasan sa araw-araw ay puno ng mga pagkakataon upang makipag-usap  
at pahusayin ang mga kakakayahan sa lengguwahe. Nagsasaad ang mga payo sa  
ibaba ang ilang masasayang paraan upang matulungan ninyo ang inyong anak  
na maging masaya at may kumpiyensang magbabasa. Subukan ang isang bagong 
payo sa bawat linggo. Tingnan kung alin ang pinakamabuti para sa inyong anak.
n Huwag asahan ang inyong anak na  

umupo nang tahimik para sa isang libro.
 Kailangan ng mga bata ang GUMALAW, kaya  

huwag mag-alala kung i-arte nila ang mga  
kuwento o lumukso, maglaro, o magpagulung-
gulong habang binabasahan ninyo sila. Maaaring 
malikot sila, ngunit sila ay nakikinig.

n Bumigkas ng mga panulaan, umawit ng 
mga kanta, at magkamali!

 Huminto upang hayaan ang inyong anak na 
tapusin ang isang parirala o paulit-ulit na awitin 
ang koro ng kanta. Sa oras na masanay ang inyong 
anak sa panulaan o huwaran, sadyain ninyong 
magkamali at magpahuli. 

n Piliin ang mga kaaya-ayang mga libro.
 Ang mga librong nagtatampok sa mga hayop o 

mga makina ay nakakaganyak ng paggalaw at 
pagtunog. Pinananatili ng mga libro na may mga 
nakatiklop na pahina o iba’t ibang tekstura ang 
nagpapanatili ng abala ang mga kamay. Ang mga 
librong may detalyadong larawan o nauulit na 
mga aytem na nakatago sa mga litrato ay mabuti 
para sa pagtutuklas at pagtatalakay.

n Gawing maikli, simple, at madalas ang 
pagbabasa.

 Madalas na mas ikli ang panahon ng atensyon ng 
mga bata kaysa sa mga sanggol. Maghanap ng 
teksto na maikli at simple. Magbasa ng kaunti, 
ilang beses sa isang araw.

n Hikayatin ang paglalarong may ang 
pagsabi ng pangalan, paglalarawan,  
at pag-uusap. 

 Gumawa ng zoo gamit ang lahat ng mga laruang 
hayop. Gumawa ng karera gamit ang mga laruang

 kotse. Hayaang mamuno ang inyong anak at  
magtanong ng maraming tanong.

n Araw-araw ay isang pakikipagsapalaran 
kapag ikaw ay isang batang natututo pa 
lamang maglakad.  

 Piliin ang mga libro tungkol sa mga pang-araw-araw 
na karanasan at mga damdamin. Ituturing ng inyong 
anak na katulad nila ang mga karakter habang sila 
ay nagbibihis, kumakain, namamasyal, natutulog, at 
naglalaro.  

n Magtanong. 
 Maglaan ng oras upang pakinggan ang mga sagot ng 

inyong anak. Ang mga batang natututo pa lamang 
maglakad ay may mga malakas na opinyon at  
nakakatawag-pansin na mga ideya tungkol sa  
mundo. Hikayatin ang inyong anak na sabihin sa 
inyo kung ano ang kanyang iniisip. Makakalikha 
kayo ng mga kasanayan sa lengguwahe at  
malalaman rin kung ano ang mabisa sa inyong anak.

n Pagbigyan ang kanilang mga paborito. 
 Basahin ang mga paboritong kuwento nang  

paulit-ulit. Hanapin ang mga libro tungkol sa mga 
bagay na talagang gusto ng inyong anak – mga 
tren, mga hayop, at ang buwan. Mapapatagal  
ng mga librong ito ang panahon ng atensyon ng 
inyong anak at lumikha ng hilig sa pagbabasa. 

n Hindi nasisiyahan?   
 Subukan ang ibang kuwento o ibang oras sa 

maghapon. Ang pagbabasa kasama ang musmos 
na bata ay unang-una tungkol sa paglikha ng mga 
positibong karanasan sa mga libro, at hindi ang 
pagtatapos sa bawat librong inumpisahan ninyo.
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