Ang pagkatuto ay
nagsisimula sa Paglalaro

Ang Pag-aakalang Nanalo Na
Sa Simula Pa Lamang

Kailangang hayaan ng mga magulang
ang kanilang mga anak na sumali sa
iba’t ibang laro.

Finland

Magagaspang at magagalaw na laro
• larong awayan
• yakapan at kilitian
• takbuhan

Germany

Larong may binubuo
• Lego
• play-doh
• blocks
Kunwa-kunwarian
• lutu-lutuan
• kunwari ay bayani
• drama
Larong may tuntunin
• chess
• baraha
• mga board game

Ano ang magagawa ng mga magulang
habang may malayang paglalaro?
P raise
Purihin kaagad ang bata, at maging totoo

R eﬂect

Unawain ang pinakakahuluganan at damdamin ng
bata

I mitate

Gayahin ang bata; maglaro katulad ng paglalaro ng
bata at ilarawan ang intensyon

D escribe
In case of any discrepancy between the English
version and the ethnic minority language version,
the English version shall prevail.

Ilarawan ang pag-uugali ng bata, na tumutulong sa
bata na maintindihan ang kanyang ginagawa

(Tagalog)

E njoy

Mag-enjoy sa panahong kasama ang bata

• Ang pagkatuto ay kailangang maging kawili-wili at
makabuluhan na ikasisiya ng mga bata, at
madidiskubre ang kanilang mga kalakasan at interes
• Bago ang primaryang edukasyon, kailangan
lamang na maging masaya ang paglaki ng mga
bata

Ano ang dapat gawin ng mga magulang
upang ihanda ang kanilang mga anak
na “manalo na sa simula pa lamang”?
• Makipaglaro sa mga anak nang mas madalas
• Tiyakin na ang mga bata ay may sapat na pahinga
at oras ng paglalaro
• Hayaan ang mga bata na magdesisyon para sa
kanilang sarili upang mapairal ang pagiging
independiyente
• Maggugol ng magagandang oras kasama ang mga
bata upang maging tunay na malapit sa isa’t isa
• Magbigay ng makabuluhang makakapagbigay ng
gana na nagmula sa kapaligiran upang maisulong
ang paghusay sa mga gawaing may kaugnayan sa
pamamahala
• Magbigay ng mga oportunidad at hikayatin ang
mga bata na tuklasin ang kapaligiran
• Makipag-usap at magbasa nang madalas sa mga
bata

Paano Sisilbihan ang Dibersidad
sa Pagkatuto ng mga Bata
Palaguin ang Kaisipang Dapat na Matuto
• Bigyang-diin ang pagsusumikap at pag-unlad
• Hikayatin ang pangangalap ng puna at pagiging
mausisa

Maging Magulang Ayon sa Kalakasan
• Alamin ang kalakasan ng mga bata
• Magbigay ng angkop na kapaligiran, mga gamit, mga
magagamit na oportunidad at maging modelo
upang mapabilis ang paghusay ng mga kalakasan
• Pairalin ang pag-uugaling may sariling determinasyon

Napapanahong tulong na may
naaangkop na wastong pagtutuwid
• Magtakda ng mapanghamon ngunit makatotohanang
mga layuning kaugnay ng pagkatuto
• Magbigay ng sapat na suporta upang tulungan ang
mga bata na maaabot ang mga antas
• Paulit-ulit na magsanay upang maitodo ang kahusayan

Maraming Nalalaman
•
•
•
•
•
•
•
•

Sa Pagsasalita / Sa Wika
Sa Lohika / Sa Matematika
Sa Nakikita / Sa Pang-malawakan
Sa Pangangatawan / Sa Pisikal
Sa Musika / Sa Ritmo
Sa Ibang Tao / Sa Lipunan
Sa Sarili / Sa Pagkilala sa Sarili
Sa Kalikasan

Mga Gawaing May Kaugnayan sa
Pamamahala
• Kontrol sa sarili
• Gumaganang memorya
• Kakayahang umangkop ng pag-iisip

Positibong Pagmamagulang:
Lumaki Nang Hindi
Inihahambing

Mga Tip para sa mga Magulang
para sa Kasiya-siyang Paglipat
sa Unang Primarya

Mga Pangunahing Puntos sa Pagiging
Magulang

Mga magsasaad na maayos ang paglipat
sa unang primarya

• Turuan ang mga bata na kumilos sa pamamaraang
itinuturing na nararapat
• Tulungan ang mga bata na matutong isaayos ang
kanilang sarili
• Kailangang maintindihan ng mga magulang ang
dahilan sa kabila ng mga suliranin ng bata kaugnay
ng pag-uugali
• Kailangang maging maunawain at konsistent ang
mga magulang
• Ang mga pamamaraan at mga estratihiya sa
pagmamagulang ay kailangang iangkop sa edad at
paglaki ng bata

Mga Estratehiya sa Pagmamagulang
Suporta at Pagmamahal
• Maggugol ng panahon na magkasama
• Ipadama ang pagmamahal at pag-aalaga
• Aktibong pakikinig
Ihayag ang mga Naiisip
• Walang kutyaan
• Walang sisihan
• Tingnan sa ibang anggulo
• Mensaheng “Ako”

• Kakayahang pangasiwaan ang kanilang emosyon
• Maayos na pakikihalubilo sa kanilang mga
kasamahan
• Sumusunod sa mga instruksyon ng mga guro
• Interesado sa mga gawain sa paaralan
• Naniniwalang kaisa ng paaralan

Magtakda ng makatuwirang
ekspektasyon upang ihanda ang mga
bata para sa paaralan
• Unawain ang paglaki ng bata
• Ituwid upang makapagbigay ng tulong na
pang-kaisipan, pang-damdamin at pagkakaroon ng
kakayahang magdesisyon para sa sarili
• Huwag ihahambing ang bata sa iba
• Tanggapin ang mga limitasyon ng bata
• Maging malinaw at konsistent
• Maging positibo at nakaka-angkop
• Purihin ang mga simpleng nagagawa at nakakamit
• Hikayatin ang sariling pag-unlad ng bata

Mga Makatotohanang Ekspektasyon
• Igalang ang isa’t isa
• Suportahan ang pag-unlad
• Plano na may 6 na hakbang
Pagpapalakas ng Pag-uugali
• Tapat na pagpuri
• Agarang pagkilala
• Mga kinahinatnang natural
• Mga kinahinatnang lohikal
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