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BAHAGI 2:  
PAGPAPAKAIN SA BAWAT EDAD: IMPORMASYON PARA 

MASUPORTAHAN ANG PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN AT 
MAKAHANAP NG MGA SOLUSYON SA MGA HAMON NG 

PAGPAPAKAIN 
 

Kabanata 2: Ang Unang Taon ng Buhay: 0-12 Buwang Gulang 

⇒ Seksiyon 2.1: Mahahalagang Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 0-12 
Buwang Gulang 

⇒ Seksiyon 2.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 0-12 Buwang Gulang 
⇒ Seksiyon 2.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 0-12 Buwang Gulang 
⇒ Seksiyon 2.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 0-12 Buwang Gulang 

Kabanata 3: Ang Lumalaking Bata: 12 – 24 Buwang Gulang  

⇒ Seksiyon 3.1: Mahahalagang Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 12-24 
Buwang Gulang 

⇒ Seksiyon 3.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 12-24 Buwang 
Gulang 

⇒ Seksiyon 3.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 12-24 Buwang Gulang 
⇒ Seksiyon 3.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 12-24 Buwang 

Gulang 

Kabanata 4: Kamusmusan: 24 – 36 Buwang Gulang 

⇒ Seksiyon 4.1: Mahahalagang Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 24-36 
Buwang Gulang 

⇒ Seksiyon 4.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 24-36 Buwang 
Gulang 

⇒ Seksiyon 4.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 24-36 Buwang Gulang 
⇒ Seksiyon 4.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 24-36 Buwang 

Gulang  

Kabanata 5: Ang Mas Malaking Bata: 36 Buwan Pataas  
⇒ Seksiyon 5.1: Mahahalagang Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 36 Buwan 

Pataas 
⇒ Seksiyon 5.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 36 Buwan Pataas 
⇒ Seksiyon 5.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 36 Buwan Pataas 
⇒ Seksiyon 5.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 36 Buwan Pataas 
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Seksiyon 2.1: Mahahalagang Milestone sa 
Development para sa Pagpapakain: 0-12 Buwang 
Gulang 

Seksiyon 2.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain 
para sa Batang 0-12 Buwang Gulang 

Seksiyon 2.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa 
Batang 0-12 Buwang Gulang 

Seksiyon 2.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa 
Pagsuporta sa Batang 0-12 Buwang Gulang 

 
 

 

BAHAGI 2 | KABANATA 2 

ANG UNANG TAON NG BUHAY: 0-12 BUWANG 
GULANG 

 

“Itinatanim ng isang henerasyon ang mga puno; ang susunod ang makakalilim dito.”  

Sawikaing Tsino 
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SEKSIYON 2.1: MAHAHALAGANG MILESTONE SA 
DEVELOPMENT PARA SA PAGPAPAKAIN: 0-12 
BUWANG GULANG 

  

ANG KAHALAGAHAN NG MGA MILESTONE SA DEVELOPMENT 

Sa unang taon ng buhay, maraming pag-usad ang nagagawa ng mga sanggol sa pagkabuo (development) 
nila. May mga panahong parang nagbabago araw-araw ang sanggol. Kailangang holistiko ang pagturing 
sa mga kakayahang nakukuha ng mga sanggol. Magkakaugnay at naiimpluwensiyahan ng lahat ng 
saklaw ng pag-develop ang isa’t isa. Kapag nag-aalaga ng mga sanggol na 0-12 buwang gulang na 
nangangailangan ng dagdag na tulong sa pagpapakain, mahalagang maisaalang-alang ang lahat ng 
saklaw ng pag-develop para malaman kung paanong pinakamainam na makasusuporta.  

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bawat developmental domain, sumangguni sa 

Introduksiyon. 

 
HALIMBAWA NG HOLISTIKONG PAGTINGIN SA PAGPAPAKAIN (0-12 
BUWANG GULANG): 

 
SAKLAW NG PAG-DEVELOP  

 
DEVELOPMENTAL MILESTONES  
(KAKAYAHAN) 

 
 

 

Adaptibo 

Nakatutulog nang mabuti ang sanggol na may 
halong mga yugto ng paggising at pagiging alerto. 

  

 

Motor | Komunikasyon | Kognitibo 

 
Inilalapit ng sanggol ang kamay niya sa bibig para 
ipakita na gutom na siya. 

 

 

Social-Emotional | Komunikasyon | Bisyon 

Nagpapakita ng pagkasabik ang sanggol kapag 
nakikita niya ang bote. 

 

  

Social-Emotional | Komunikasyon | Pakikinig 

 
Kumakalma ang sanggol bago ang pagpapakain 
kapag kinakausap ng tagapangalaga. 

  

 

Adaptibo | Motor 

Komportable at ligtas na dumedede mula sa bote 
ang sanggol. 
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Komplikadong proseso ang pagpapakain at sangkot dito ang lahat ng saklaw ng pag-develop. Kahit pa 
isang saklaw lang ang hindi maayos na gumagana, maaaring makalikha ito ng mga hamon para sa 
sanggol at sa kaniyang mga tagapangalaga. Samakatwid, mahalagang maging malawak ang tingin sa 
mga sanggol para maintindihan ang kompletong lawak ng kanilang mga kakayahan at 
pangangailangan. 

Sa pag-unawa ng mga batayang milestone ng pag-develop (na kilala din sa tawag na kakayahan) at 
kung paano sila nagtutuwang, mas kayang matukoy ng mga tagapangalaga kung maayos ang 
pagkabuo ng bata at kung kailan mayroong problema. 
 

 

Tandaan: Proseso ang pag-develop at mayroong malawak na sakop ng panahon kung 
kailan nagkakaroon ng kakayahan ang mga sanggol at mga bata. Ang mga timeframe 
at mga kakayahang ibinabahagi sa manwal na ito ay ibinibigay bilang gabay at 
sanggunian. Pinili naming isama ang pinakahayag na mga kakayahan sa bawat 
saklaw ng pag-develop at kung paano sila nauugnay sa pagpapakain. Kailangang 
maging pamilyar sa mga milestone ang mga tagapangalagang nag-aaruga ng 
anumang edad ng mga bata para matugunan sa pinakamainam na paraan ang 
pangangailangan ng mga batang pinagsisilbihan nila.  

 

 

 

Natutuwa ang dalawang sanggol sa 
isa’t isa sa oras ng paglalaro sa sahig. 

Mas maagang matukoy ang mga hamon, mas maagap rin na mabibigay ang 
suporta na magreresulta sa mas masaya at mas malusog na mga sanggol. 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23,24,25,26: 

MGA SANGGOL NA 0-3 BUWANG GULANG: 

 
Adaptibo: 

 

⇒ Inilalapit ang ulo papunta sa bote at/o suso kapag ibinibigay 

⇒ Nakadedede at nakalulunok nang mabuti kapag pinapakain—madalang umubo o 
mabilaukan, at hindi lalagpas ng 30 minuto ang bawat pagpapakain  

⇒ Umiinom ng 60 hanggang 180 ml (2 hanggang 6 fl oz.) ng likido sa bawat pagkain, mga 
anim na beses o higit pa kada araw 

⇒ Natutulog ng dalawa hanggang apat na oras nang dere-deretso 

Komunikasyon: 

 

⇒ Ibinabaling ang ulo papunta sa mga boses at tunog 

⇒ Nakaiiyak sa iba’t ibang paraan para sa iba’t ibang pangangailangan tulad ng kapag 
nagugutom, pagiging di komportable, kapag nasasaktan, kapag napapagod, atbp.. 

⇒ May ibang ingay na nagagawa bukod sa iyak 

⇒ Nagpapakita ng interes sa pagtingin sa mga mukha 

Fine at  
Gross Motor: 

⇒ Inaangat at napipirmi ang ulo habang nakadapa 

⇒ Nailalapit ang kamay sa bibig 

⇒ Natatangkang abutin o damputin ang mga laruan at iba pang mga bagay na nasa itaas 
ng dibdib niya 

⇒ Nag-iinat at sumisipa kapag nakahiga 

Kognitibo: 

 

⇒ Napapansin at tinutuklas ang sariling mga kamay 

⇒ Sinusubo ang mga laruan o mga bagay 

⇒ Tumitingin-tingin sa mga mukha at mga bagay nang pabalik-balik 

⇒ Pinapanood ang mga mukha o mga bagay na gumagalaw nang mabagal sa harap ng 
mukha 

Social-Emotional: 

 

⇒ Tumititig sa iba 

⇒ Nakakikilala ng mga pamilyar na boses, mukha at mga bagay 

⇒ Ngumingiti at gumagawa ng mga tunog kasama ng iba 

⇒ Kumakalma sa paghaplos, pag-ugoy, pagtalbog, pagtapik, mahinay na mga tunog o 
kapag pinapakalma o kinakausap 

Bisyon: 

 

⇒ Iginagalaw ang mga mata para tingnan ang mga bagay at mga mukha habang nakahiga  

⇒ Tinititigan ang mga bagay o mga mukha kapag 20 hanggang 25 cm (8 hanggang 10 
pulgada) ang layo 

⇒ Interesadong-interesadong tinitingnan ang mga mukha ng iba 

⇒ Tinitingnan ang mga kamay 

Pandinig: 
⇒ Tumutugon sa mga boses at mga tunog sa paligid 

⇒ May reaksiyon sa malalakas na tunog sa pamamagitan ng pagkagulat o paggalaw ng 
katawan 

⇒ Ibinabaling ang ulo papunta sa mga boses at tunog 

⇒ Nagbobokalisa kapag kinakausap ng iba 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23,24,25,26: 

MGA SANGGOL NA 3-6 NA BUWANG GULANG: 

Adaptibo: 
⇒ Sinusupsop ang mga daliri o kamay 

⇒ Nagpapakita ng interes sa mga solidong pagkain (bandang 5 hanggang 6 na buwang 
gulang) 

⇒ Umiinom ng 180 hanggang 240 ml (6 hanggang 8 fl. oz.) ng likido sa bawat 
pagpapakain, mula apat hanggang anim na beses kada araw 

⇒ Natutulog ng apat hanggang 10 o higit pang oras nang dere-deretso sa gabi 

 
Komunikasyon: 

 

⇒ Nakikinig at tumutugon kapag kinakausap ng iba 

⇒ Nauulit ang mga simpleng tunog at mga ekspresyon ng mukha 

⇒ Nagsisimulang ngumawngaw gamit ang mas maraming uri ng tunog 

⇒ Nakapagpapahayag ng kagustuhan at di-kagustuhan gamit ang iba’t ibang uri ng tunog 

Fine at  
Gross Motor: 

 

⇒ Nakagugulong mula pahiga papuntang padapa at mula padapa papuntang pahiga 

⇒ Inaabot ng dalawang kamay ang mga paa para laruin ito habang nakahiga 

⇒ Ginagamit ang parehong kamay para tumuklas ng mga bagay at para umabot 

⇒ Umuupo nang di bababasa limang segundo nang may suporta mula sa tagapangalaga 

Kognitibo: 

 

⇒ Tumutuklas ng mga bagay sa iba’t ibang paraan 

⇒ Inuulit ang mga pagkilos gamit ang braso at binti para mangyari ulit ang ilang mga 
pangyayari (sanhi at bunga) 

⇒ Sinusundan ang bagay na naglalaho 

⇒ Hinuhulog ang mga bagay nang sinasadya 

Social-Emotional: 

 

⇒ Ngumingiti at tumatawa at naghahanap ng kalinga mula sa iba 

⇒ Napapakalma sa pag-ugoy, paghaplos, pagtalbog, pagtapik, at mahihinay na tunog 

⇒ Nabibigyan ng pansin ang pangalan niya kapag tinatawag 

Bisyon: 

 

⇒ Inaabot ang mga bagay at maaaring hampasin niya ito gamit ang kamay 

⇒ Nakakikilala ng mga pamilyar na mukha at mga bagay tulad ng bote niya 

⇒ Ibinabaling ang ulo para makita ang bagay o mukha 

⇒ Pinupulot ang bagay na nahulog 

Pandinig: 
 

⇒ Inuulit ang mga pamilyar na tunog 

⇒ Gumagawa ng mas maraming tunog at gumagamit ng mas marami pang klase ng tunog 
tulad ng “baba,” “mama,” atbp. 

⇒ Gumagamit ng mas marami pang uri ng matinis, mababa, mahina at malakas na tunog  

⇒ Kalmadong tumutugon at hindi naiinis nang sobra sa mga pang-araw-araw na tunog 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23,24,25,26: 

MGA SANGGOL NA 6-12 BUWANG GULANG: 

Adaptibo: 

 

⇒ Nakakakain mula sa kutsara at sinusubok na pakainin ang sarili ng mga pagkaing 
puwedeng kamayin 

⇒ Hinahawakan o sinusuportahan ang bote habang umiinom 

⇒ Umiinom mula sa bukas na baso nang may suporta 

⇒ Nakikiisa sa pagbibihis at paghuhubad 

Komunikasyon: ⇒ Tumutugon sa ilang mga salita (“babay,” “itaas”) gamit ang senyas ng kamay 

⇒ Sumusunod sa mga simpleng direksiyon (“Pakibigay ang ___”) 

⇒ Gumagawa ng mas marami pang ingay 

⇒ Maaaring makapagsabi ng isa hanggang dalawang salita na makabuluhan 

Fine at  
Gross Motor: 

⇒ Nakadadampot ng maliit na bagay gamit ang hinlalaki at daliri 

⇒ Nanunusok gamit ang daliri 

⇒ Nakatatayo nang mag-isa habang nakahawak sa kung saan para sa suporta 

⇒ Nakalalakad ng tatlo o higit pang hakbang nang may suporta 

Kognitibo: 

 

⇒ Inuulit ang mga pamilyar na kilos tulad ng pagpalakpak, pagkaway, paghampas sa mga 
bagay, atbp. 

⇒ Kumikilos para makakuha ng mga bagay 

⇒ Nakatitingin sa mga larawan sa mga libro o magasin 

⇒ Naiisip na kahit hindi nakikita ang mga bagay at tao, hindi ibig sabihin na wala na ang 
mga ito 

Social-Emotional: 

 

⇒ Inaabot ang mga pamilyar na matatanda   

⇒ Nagpapakita ng lambing sa mga kilalang matanda 

⇒ Inuulit ang mga ekspresyon ng mukha, kilos at tunog ng iba 

⇒ Nagpapakita ng hilig para sa ilang mga gawain, bagay, lugar at mga tao 

Bisyon: 

 

⇒ Nagpapakita ng hilig para sa ilang mga kulay 

⇒ Inaabot ang mga bagay at nahahawakan ito nang mas eksakto 

⇒ Nahahanap ang maliliit na mga bagay 

⇒ Natitingnan ang mga bagay na kumikilos nang mabilis 

Pandinig: 
⇒ Nakikinig kapag kinausap 

⇒ Nauunawan ang mga salita para sa mga pamilyar na bagay (hal., dede, ligo) 

⇒ Inuulit ang tunog ng iba nang mas madalas 

⇒ Gumagawa ng mas maraming tunog, kombinasyon ng mga tunog at maaaring magsabi 
ng isa o dalawang salita nang makabuluhan 
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SEKSIYON 2.2: MGA GABAY SA BATAYANG 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATA, 0-12 BUWANG 
GULANG 
 

TIPIKAL NA PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN 
Derektang kaugnay ng kabuuang pagkilos at pagkabuo ang kakayahan ng bata sa pagkain. Magkaugnay 
ang bewang at bibig. Kung paanong nakatatayo nang deretso ang bata, umaabot ng pagkain, 
nagpapahayag ng gutom gamit ang tunog at kung paano niya nakikilala ang bote niya—lahat ito ay 
halimbawa ng kung paanong nag-uugnay ang buong katawan sa oras ng pagkain. Samakatwid, kung 
may problema kahit sa isang saklaw ng pag-develop, may tsansa na apektado rin ang pag-develop ng 
pagpapakain o pagkain. Kapag mabuti ang pag-develop ng pagkain, maaaring ganito ang itsura ng 
tipikal na pagkakasunod-sunod ng kakayahan para sa sanggol na 0-12 buwang gulang: 

 

EDAD (ILANG 
BUWAN) 

TIPIKAL NA KAKAYAHAN AT PAG-DEVELOP SA PAGKAIN 

0 – 3 Buwan o Pagsupsop at paglunok pagkapanganak 
o Nandoon ang rooting reflex (pagharap ng mukha ng sanggol sa stimulus at pagsupsop 

kapag hinawakan ang labi o pisngi) para makahanap ang sanggol na mahanap ang 
likido 

o Nangangailangan ng buong suporta ng tagapangalaga para sa pagpoposisyon 
habang nagpapakain 

o May pagpapakain kada dalawa hanggang apat na oras 
o Napapakain ng 30 hanggang 120 ml (1 hanggang 4 fl. oz.) ng likido kada 

pagpapakain 
o Nabibigyan lamang ng gatas ng ina o formula mula sa suso at/o sa bote 

3 – 6 Buwan o Mas mabuting kontrol ng ulo at leeg 
o Pagsupsop at pagsubo ng mga kamay at bagay 
o Nasusuportahan ng mga tagapangalaga sa mas deretsong posisyon para sa 

pagpapakain 
o Apat hanggang anim na pagpapakain kada araw 
o Napapakain ng 180 hanggang 240 ml (6 hanggang 8 fl. oz.) ng likido kada 

pagpapakain 
o Nabibigyan ng gatas ng ina o formula at unti-unting ipinapakilala ang mga solidong 

pagkain 
6 – 9 Buwan o Mas aktibong kalahok sa pagpapakain 

o Nakakaupo nang deretso nang kaunti o wala nang suporta 
o Napapakain sa posisyong nakaupo nang deretso nang may suporta mula sa upuan o 

feeder 
o Nakakakain ng mas maraming solidong pagkain tulad ng mga pinong puree, 

malalambot na pagkaing dinurog, atbp. 
o Natututong kumain at uminom mula sa kutsara at sa baso 
o Nakakakain ng mga solidong pagkain, nakakainom ng gatas ng ina o formula mula sa 

suso, bote, o baso 
o Nagsisimula ang mga maagang paraan ng pagnguya 
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o Nakakaya ang mas maraming pagkain o likido sa oras ng pagkain, at mas madalang 
na pagpapakain sa araw 

9 – 12 Buwan o Nakahahawak ng bote o baso sa oras ng pagkain, at napapakain ang sarili ng 
nakakamay na pagkain 

o Nakakakain ng mga pagkaing may iba’t ibang tekstura tulad ng mga hiniwang 
karaniwang pagkain 

o Nakakakagat ang ilang pagkain gamit ang gilagid o ngipin 
o Nagagalaw ang pagkain papuntang gilid ng bibig gamit ang dila 
o Nakapagpapakita ng mas mahusay na paraan ng pagnguya 
o Nakakaya ang mas maraming pagkain o likido sa oras ng pagkain, at mas madalang 

na pagpapakain sa araw 

Sa unang taon ng buhay, maraming pagbabago ang nagaganap sa pagkabuo ng kakayahang kumain ng 
sanggol. Nagsisimula ang mga sanggol sa pagpapasuso lamang o pagpapadede gamit ang bote, 
hanggang sa pagkuha ng malaking bahagi ng nutrisyon nila kada araw mula sa mga solido at buong 
pagkain. Sa pag-unawa ng kung ano ang itsura ng mga pagbabagong ito at pag-alam ng kung kailan ito 
mangyayari, magiging mas madali para sa mga tagapangalaga na magabayan ang bata sa mga 
pagbabagong ito (halimbawa, pag-upo nang deretso sa upuan, pagpapakilala ng solidong pagkain, pag-
inom sa baso, pagkain mula sa kutsara) nang napapanahon.  

 

 

 

 

 

Sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpapasuso, sumangguni sa Kabanata 1, 
Seksiyon 4. 

Para sa karagdagang impormasyon para sa mga uri ng bote, baso at kutsara, 
sumangguno sa Kabanata 1 at Apendiks 9G. 

Para sa mabilisang sanggunian, sumangguni sa Timeline ng Kakayahan sa Pagkain sa 
Apendiks 9A. 

 

Tinititigan at nginingitian ng 
tagapangalaga at sanggol ang isa’t isa. 
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PAGPAPADEDE GAMIT 
ANG BOTE 
Natatanggap ng mga sanggol na 0-12 buwang 
gulang ang kalakhan ng nutrisyon nila sa mga 
likido (iyon ay, gatas ng ina, o formula) Sa 
umpisa, binibigyan muna ng mga likido ang 
mga sanggol sa pamamagitan ng pagpapasuso 
at/o pagpapadede gamit ang bote. Habang 
lumalakas ang sanggol sa unang taon niya ng 
buhay, mapapalitan ang pagpapadede gamit 
ang bote ng mas maraming pagkakataon sa 
pagkain ng solidong pagkain at pag-inom ng 
mga likido gamit ang baso. 

Pagdating ng 12 buwang gulang, lumilipat ang 
karamihan ng mga sanggol mula sa pag-inom 
sa bote papunta sa pag-inom sa baso. May 
ilang mga batang mas matanda sa 12 buwan 
ang patuloy na dedede sa bote bago umidlip o 
bago matulog. Subalit ideal ang pagsanay na 
malayo sa bote sa pagitan ng 12-18 buwan. 
Maaaring magpatuloy ang pagpapasuso batay 
sa kagustuhan ng nanay at bata. 

 

 

 
MAY PANGANIB ANG MAS 
MATAGAL NA PAGGAMIT NG BOTE:  

Maaaring magkaroon ng problema sa ngipin ang bata tulad ng pagkabulok ng ngipin, pagkasira 
ng ngipin, at di wastong pagtubo. Kapag sumasakit ang ngipin at bibig ng bata, tumitigil silang 
kumain. 

Maaaring mahirapan ang mga bata sa pagkatuto ng mahahalagang kakayahan sa pagkain tulad 
ng pagnguya ng pagkain at pag-inom mula sa baso. 

 

Tinititigan ng tagapangalaga at bata 
ang isa’t isa habang nagpapadede 
gamit ang bote. Ang pagpapadede 

ang isa sa pinakamainam na 
panahon para makaugnay ang 

bata. 
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TIPIKAL NA DAMI NG IPAPADEDE SA BOTE PARA SA 
BATANG 0-12 BUWANG GULANG 
 
 

EDAD DALAS NG PAGPAPAKAIN DAMI NG GATAS NG INA O 
FORMULA 

0-3 Linggo Walo hanggang labindalawang 
pagpapakain kada araw 

30-90 ml (1-3 fl. oz.) kada dalawa hanggang 
tatlong oras 

240-720 ml (8-24 fl. oz.) sa kabuuan 
3 Linggo –  
3 Buwan 

Anim hanggang walong 
pagpapakain kada araw 

 

90-120 ml (3 to 4 fl. oz.) 
720-960 ml (24 to 32 fl. oz.) sa kabuuan 

3-6 Buwan Apat hanggang anim na 
pagpapakain kada araw 

 

120-240 ml (4 to 8 fl. oz.) 
720-960 ml (24 to 32 fl. oz.) sa kabuuan 

6-9 Buwan Anim na pagpapakain kada araw 180-240 ml (6 to 8 fl. oz.) 
960 ml (32 fl. oz.) sa kabuuan 

9-12 Buwan Tatlo hanggang limang 
pagpapakain kada araw 

 

210-240 ml (7 to 8 fl. oz.) 
720 ml (24 fl. oz.) sa kabuuan 

12+ Buwan Hanggang apat na beses kada araw 120 ml (4 fl. oz.) gatas ng 
baka/soy/gatas/yogurt 

 
 

 

  

 

Maingat na pinapadede sa bote 
ng tagapangalaga ang bagong 

silang na sanggol. Kailangan pa 
niya ng mas kaunti at mas madalas 

na pagpapakain sa mga unang 
buwan ng buhay niya. 
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PAGTIGIL SA PAGDEDE SA BOTE  

Ang ideal na panahon para patigilin sa pagdede sa bote ang sanggol ay sa pagitan ng 12-18 buwang 
gulang. Sa pangkalahatan, isang gradwal na proseso ang pagtigil sa pagdede sa bote na puwedeng 
magsimula bago pa mag-12 buwang gulang. Puwedeng mapakilala na ang sanggol sa baso nang 
kasing-aga ng 6 na buwang gulang. Kailangan ring may sapat na siyang oportunidad para matuklasan 
at magamit ang baso bago tuluyang alisin ang bote. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

MGA TIP SA PAGPAPATIGIL SA SANGGOL NA DUMEDE SA BOTE2 7: 

 

① Piliing simulan ang paghinto ng pagpapadede sa panahong hindi mahirap. Halimbawa: 
Hindi magandang idea na simulan ang paghinto ng pagpapadede kung kararating lang niya sa 
center  ninyo, kung kalilipat lamang sa bagong kuwarto, kung may sakit siya o kagagaling lang 
sa sakit, kung wala ang pangunahing tagapangalaga o umalis na nang tuluyan o kung may 
malaking pagbabago sa bahay niya (tulad ng pagdating ng bagong sanggol).  
 

② Magbigay ng maraming pagkakataon para sa pag-inom sa baso bago magpahinto ng 
pagpapadede, at magsimula sa mas maagang edad. Halimbawa: Magbigay ng basong 
walang laman sa bata para mahawakan niya at mapaglaruan nang kasing-aga ng 3 hanggang 6 
na buwang gulang. Tulungan ang sanggol na hawakan ang baso, at unti-unting painumin siya 
ng kaunting likido. Makatutulong ang mga basong may hawakan para sa mga sanggol na 
nagsisimula pa lang. 
 

③ Subuking palitan ng bukas na baso o saradong “sippy” na baso ang bote sa isang 
pagpapadede kada araw. Pumili ng oras ng pagpapadede kung kailan mas madalas na 
kaunti ang iniinom ng sanggol. Ibigay ang baso sa parehong oras sa loob ng isa hanggang 
tatlong linggo. Sa bawat linggo pagkatapos, magpainom sa baso sa isa pang oras ng pagkain, at 
unti-unting bawasan ang dalas ng paggamit ng bote sa loob ng isang araw. 
 

④ Mahalaga ang pagiging konsistent. Palaging bigyan ang bata ng baso sa napiling oras ng 
pagkain sa bawat araw. 
 

 
MGA PALATANDAANG HANDA NANG TUMIGIL SA 

PAGDEDE SA BOTE ANG SANGGOL 

 
Kayang maupo nang deretso nang mag-isa 

Kayang kumain mula sa kutsara 

Mas nagiging interesado sa mga solidong pagkain 

Mas nagiging interesado sa pag-inom sa baso 
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⑤ Mahalaga ang komunikasyon. Malay dapat ang bawat tagapangalaga na unti-unting lumilipat 
ang sanggol mula sa bote papunta sa baso. 
 

⑥ Maiging paraan ang pagsupsop para sa mapakalma ng mga sanggol ang kanilang 
katawan. Dahil dito, mas matagal na mapatitigil ang ilang sanggol sa pagdede mula sa bote—
lagpas sa ideal na panahon. Maaaring kailangang bigyan ang mga sanggol na ito ng mga 
pacifier para sa pagsupsop o mga baso na kamukha ng mga bote.  
 

⑦ Magbigay ng karagdagang mga pampakalma habang nagpapatigil sa pagpapadede. 
Maaaring kasama ng ilang espesyal na pampakalma ang mga sumusunod: espesyal na kumot o 
malambot na laruan (na angkop para sa edad), pagpapatugtog ng nakapagpapakalmang 
musika o pagkanta sa sanggol, pagsasabi sa sanggol na maaaring maging mahirap para sa 
kaniya (halimbawa: “Gusto mo ng dede. Mahirap talagang matuto ng bagong bagay.”) at 
pagbibigay ng dagdag na oras na kayakap siya. 

 
PAGPAPAKILALA SA MGA BASO  
Natatanggap ng mga sanggol na 0-12 buwang gulang ang 
kalakhan ng kanilang nutrisyon sa mga likido (hal., gatas 
ng ina, formula). Habang lumalakas ang sanggol sa 
unang taon niya ng buhay, unti-unting mapapalitan ng 
mas maraming oportunidad para sa pag-inom sa baso 
ang pagpapasuso at ang pagpapadede sa bote. Kaya nang 
ipakilala sa baso ang karamihan ng mga sanggol sa 
pagitan ng 6-9 na buwang gulang. Mainam itong panahon 
dahil sabik na matuto ng mga bagong kakayahan ang mga 
sanggol sa edad na ito Kung patatagalin ang pagbibigay 
ng mga oportunidad para sa pag-inom sa baso, 
(halimbawa, lagpas 12 buwang gulang ng bata), maaaring 
maging mas mahirap ang pagpapatigil na dumede at 
pagpapainom sa baso.  

 

 

 Pagdating ng 12 buwan, karamihan ng mga 
sanggol ay nakalipat na o nasa proseso ng 

paglipat mula sa pagdede mula sa bote papunta 
sa pag-inom sa baso. 
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Katulad ng pagpapadede sa bote, pareho lang ang mga palatandaang handa na ang sanggol sa pag-inom 
sa baso: 

 
 

MGA PALATANDAANG HANDA NA SA PAG-INOM SA 
BASO ANG SANGGOL 

 
Kayang maupo nang deretso nang mag-isa 

Kayang kumain mula sa kutsara 

Mas nagiging interesado sa mga solidong pagkain 

Mas nagiging interesado sa pag-inom sa baso 

 
Kapareho rin ng pagpapadede sa bote ang dami ng likidong ibinibigay sa bata sa pamamagitan ng baso 
sa paglipas ng araw. Kapag sinisimulan pa lang ipakilala ang mga baso, tuloy pa rin ang pangunahing 
pagpapadede sa sanggol gamit ang bote. Habang natututo ang sanggol na uminom mula sa baso, kaunti 
lang ang dami ng likido na iinumin nila mula dito. Wag asahan na mainom ng sanggol ang parehong 
dami ng likido mula sa baso na kadalasan nilang iniinom mula sa bote. Unti-unti, habang nagiging mas 
komportable at sanay ang sanggol, dadami ang maiinom niya mula sa baso. 

 

 

 

MGA TIP SA PAGPAPAKILALA SA BASO: 

 

① Magbigay ng maraming pagsasanay. Magbigay ng maraming pagkakataon para matuklasan 
at mapaglaruan ang mga baso bago pakiusapan ang sanggol na uminom mula dito. 
Halimbawa: Bigyan ng basong walang laman ang sanggol na hahawakan niya habang oras ng 
pagkain.   
 

② Kaunti, dahan-dahan, at malapot. Magbigay ng kaunting likido, dahan-dahan. Magbigay rin 
ng mas malalapot na likido o pinong puree sa baso sa simula. Mas mabagal gumalaw ang mas 
malalapot na likido, at makakapagbigay ito ng mas maraming oras sa sanggol para 
paghandaan ang likido.  
 

③ Magbigay ng tulong sa simula. Tulungan ang sanggol na hawakan ang baso, at unti-unting 
painumin siya ng kaunting likido. Makatutulong ang mga baso na may hawakan para sa mga 
sanggol na nagsisimula pa lamang na uminom mula dito. 
 

④ Magbigay ng baso na angkop para sa sanggol. Halimbawa: Basong mas maliit na kayang 
hawakan ng sanggol ang kabuuan nito. O subukin ang saradong baso na may malambot na 
inuman na katulad ng tsupon ng bote. 
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⑤ Mahalaga ang pagiging konsistent. Palaging bigyan ang sanggol ng parehong baso sa 
parehong oras sa bawat araw. 
 

⑥ Mahalaga ang komunikasyon. Malay dapat ang bawat tagapangalaga na lumilipat na ang 
sanggol mula sa dede papunta sa baso, at dapat ay suportahan nila ang palagiang 
pagpapainom sa baso.  

 
Kakayahan ang pag-inom sa baso na nangangailangan ng pagsasanay 
at oras. Karaniwang magiging bihasa ang mga sanggol sa pag-inom sa 
baso sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan. Ibig sabihin, kailangan 
nila ng karagdagang suporta sa panahong ito. 

 

 

 

PAGPAPAKILALA SA MGA SOLIDONG PAGKAIN  
Natatanggap ng mga sanggol na 0-12 buwang gulang ang kalakhan ng kanilang nutrisyon sa mga likido, 
katulad ng gatas ng ina o formula. Pagdating ng 6 na buwang gulang, handa na ang karamihan ng mga 
sanggol na mabigyan ng una nilang tikim ng solidong mga pagkain. Habang lumalakas ang sanggol sa 
unang taon ng buhay niya, unti-unting mababawasan ang pag-inom niya ng mga likido habang 
dumarami ang pagkakataon niya sa pagkain ng mga solidong pagkain. Kapag kumakain ang mga 
sanggol ng solidong pagkain, nakikilala rin nila ang maraming bagong mga lasa at tekstura. 
Nakasasabik itong panahon sa buhay nila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MGA PALATANDAANG HANDA NA ANG SANGGOL 
PARA SA SOLIDONG PAGKAIN 

Kayang maupo nang deretso nang mag-isa 

Kayang maituwid ang ulo nang may mainam na kontrol  

Kayang umabot at humawak ng mga bagay 

Mas nagiging interesado sa mga solidong pagkain 

Ibinubuka ang bibig sa pag-aabang ng pagkaing nasa kubyertos 
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Tulad ng sa pag-inom sa baso, kapag unang ipinakilala ang mga solidong pagkain, kaunti lang ang 
makakaya ng sanggol. Ang pangunahin nilang pinanggagalingan ng nutrisyon ay patuloy pa ring mga 
likido mula sa mga bote o sa suso. Habang natututo ang sanggol kung paanong kumain ng mga solidong 
pagkain at habang nasasanay ang katawan niya dito, darami rin ang pagkaing kakainin niya. Huwag 
asahang kayanin ng sanggol na kumain agad ng maraming solidong pagkain. 

 

 

Proseso ang paglipat sa solidong pagkain na nangangailangan ng 
kakayahan at maraming pagsasanay at oras (at magiging makalat ito). 
Karaniwang magiging bihasa ang mga sanggol sa pagkain ng solidong 
pagkain bandang 2 hanggang 3 taong gulang. Ibig sabihin, kailangan 
nila ng karagdagang suporta mula sa mga tagapangalaga nang may 
katagalan. 

 

Nagbibigay ng solidong 
pagkain ang tagapangalaga sa 
maraming bagong mga 
kumakain. 
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TIPIKAL NA DAMI NG SOLIDONG PAGKAIN  

PARA SA BATANG 0-12 BUWANG GULANG 

  

6 NA BUWAN 
1-2 beses ng kain kada araw 

 

840-960 ml 
ng gatas kada araw  

(sa average) 
 

30-60 g 
pagkain ng sanggol kada 

beses ng kain 
 

7-9 NA BUWAN 
2-3 beses ng kain kada araw 840-960 ml 

ng gatas kada araw (sa 
average) 

 

56-112 g 
pagkain ng sanggol kada 

beses ng kain 

10-12 BUWAN 
3 beses ng kain kada araw 

 
540-720 ml 

ng gatas kada araw (sa 
average) 

 

112-168 g 
pagkain ng sanggol kada 

beses ng kain 
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MGA TIP SA PAGPAPAKILALA NG SOLIDONG PAGKAIN: 
 
 

① Magbigay ng maraming ensayo. Magbigay ng maraming pagkakataon para sa pagtuklas ng 
pagkain bago pakiusapan ang sanggol na kainin ito. Halimbawa: Kumain malapit sa sanggol 
para makita niya kung ano ang itsura ng pagkain at para maamoy niya ito. Hayaang hawakan 
ng sanggol ang pagkain bago ito ibigay sa kaniya para kainin. 
 

② Piliing ipakilala ang mga pagkain sa panahong wala gaanong problema o pagbabago. 
Halimbawa, hindi magandang idea na simulang ipakilala ang mga solidong pagkain kapag 
kararating lang ng sanggol sa center ninyo, o kung kalilipat lamang sa bagong kuwarto, kung 
may sakit siya o kagagaling lang sa sakit, kung umalis na ang pangunahin ninyong 
tagapangalaga o umalis na talaga sa tanggapan ninyo o kung may malaking pagbabago sa 
tahanan tulad ng pagdating ng bagong sanggol.  
 

③ Iupo nang deretso ang sanggol sa lahat ng beses ng pagkain. Gumamit ng upuan o 
hawakan ang sanggol sa braso mo nang may magandang pagpoposisyon. 
 

④ Mabagal at unti-unti. Magbigay ng paisa-isang pagkain lang sa simula para makita kung may 
reaksiyong allergic o iba pang negatibong reaksiyon ang sanggol sa mga pagkain. Magbigay 
lang ng paunti-unting pagkain para hindi mabigla ang bata. 
 

⑤ Kumain nang magkasama. Kumain kasama ng sanggol, parang pamilya, para maturuan ang 
sanggol kung paano kumain. Pinakanatututo ang mga sanggol kapag nakikita at ginagawa nila.  
 

⑥ Magbigay ng kutsara na angkop sa sanggol. Halimbawa, mas maliit na kutsara na 
komportableng magkakasiya sa loob ng bibig niya. Maaari ring mapakilala ang mga solidong 
pagkain sa malinis na daliri ng tagapangalaga.  
 

⑦ Mahalaga ang pagiging konsistent. Bigyan ang sanggol ng solidong pagkain sa parehong oras 
sa bawat araw.  
 

⑧ Mahalaga ang komunikasyon. Malay dapat ang bawat tagapangalaga na sinasanay na ang 
bata sa solidong pagkain. 

 
Natututo ang mga sanggol tungkol sa 

mga solidong pagkain habang 
pinapatikim sila ng tagapangalaga nila 

gamit ang kutsara. 
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Mas posibleng kainin ng mga sanggol ang pagkaing nahawakan at 
natuklasan nila. 
 

 

MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

Sa unang taon ng buhay, lumalaki nang lubhang mabilis ang mga sanggol at nagdadala ang 
bawat araw ng mga oportunidad para sa di-mabilang na pagkakataong matuto. Dahil nahahasa 

ng sanggol ang napakaraming bagong kakayahan sa unang taon niya sa buhay, mahalaga ang nagiging 
papel ng tagapangalaga. Kayang maunawaan ng mapagkalingang tagapangalaga kapag handa na ang 
sanggol na sumubok ng mga bagong bagay tulad ng solidong pagkain. Alam rin nila kung kailangan ba 
niya ng dagdag na oras o suporta sa pagdede o sa pag-inom mula sa baso. Para maging matagumpay 
sa pagkain ang mga bata, kailangan silang masuportahan ng maalam at maasikasong mga 
tagapangalaga.  

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Magkakaugnay ang lahat ng mga bahagi ng pagkabuo ng sanggol. Ang paglago sa isang 
bahagi ay hahantong sa pagkabuo sa isa pang bahagi, kabilang na ang kakayahan sa 
pagkain. 

 
② Kapag maayos ang pagpapakain, kinakaya ng sanggol ang mga bagong hamon tulad ng 

paglipat papunta sa pag-inom sa baso at pagkatuto ng pagkain ng solidong pagkain.  
 

③ Kailangang maunawaan ng mga tagapangalaga kung ano ang inaasahan sa mga sanggol para 
malaman nila kung kailan magbibigay ng mga bagong karanasan (halimbawa, pag-inom sa 
baso, solidong pagkain) at kung kailan kailangan pa ng sanggol ang dagdag na oras o 
suporta. 
 

④ Nakasasabik ang unang taon ng buhay dahil lumalawak ang panlasa nila at nabubuo ang 
interes nila sa pagkain ng totoo at buong mga pagkain. 
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SEKSIYON 2.3: PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 0-12 
BUWANG GULANG 

 

 
ANG HALAGA NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN 
Napakahalaga ang kung paano natin pinoposisyon ang sanggol sa pagpapakain. Nagiging mas madali 
ang pagkain para sa sanggol dahil sa ilang mga posisyon, at nagiging mas mahirap at baka nga hindi 
ligtas ang pagkain dahil sa ilang mga posisyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Saklaw ng seksiyon na ito ang pinakamabuting mga posisyon para sa pagpapadede sa bote ng mga 
sanggol at kung aling mga posisyon ang angkop para sa bawat bata. Tatalakayin din ng seksiyon na ito 
ang pinakamabuting mga posisyon para sa pagkakamay at pagkain gamit ang kutsara para sa mga 
sanggol na 6-12 buwang gulang, at kung sino ang pinakaangkop para sa bawat posisyon7.  

 

Ang maayos na pagpoposisyon ay maraming 
benepisyo para sa mga sanggol at mga 
tagapangalaga tulad ng:  

Mas napapanahong mga pagpapakain 

Mas mataas na kakayahang tanggapin ang 
iba’t ibang mga tekstura  

 Sapat na dami ng pagkain 

Mas mabuting paglago at nutrisyon 

Mas kaunting beses ng pagkakasakit at 
posibilidad ng kamatayan 

 Kapag maayos ang pagpoposisyon, mas 
masaya ang mga sanggol at mga 
tagapangalaga at  mas positibong 
karanasan ang pagpapakain. 

Ang di-maayos na pagpoposisyon ay may mga 
panaganib tulad ng: 

Ø Hindi mabisa at mas matagal na 
pagpapakain 

Ø Mas mababang kakayahang tanggapin 
ang iba’t ibang tekstura 

Ø Di sapat na dami ng pagkain 

Ø Salat na paglago at nutrisyon 

Ø Mas maraming beses ng pagkakasakit at 
posibilidad ng kamatayan 

Ø Kapag hindi maayos ang 
pagpoposisyon, maaaring maging 
mahirap at negatibong karanasan 
ang pagpapakain para sa mga 
sanggol at sa kanilang maga 
tagapangalaga. 
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MGA BENEPISYO AT PANGANIB NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN: 

 
 

BENEPISYO NG MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON 

 

 
BENEPISYO NG DI-MAAYOS NA 

PAGPOPOSISYON 
 

↑ Bisa ng pagpapakain ↓  Bisa ng pagpapakain 

↑ Kakayahang matagumpay na makain ang iba’t ibang 
pagkain 

↓  Kakayahang matagumpay na makain ang iba’t ibang 
pagkain 

↑ Dami ng kinakain ng sanggol sa bawat pagpapakain ↓  Dami ng kinakain ng sanggol sa bawat pagpapakain 

↑ Saya ng sanggol sa pagpapakain ↓  Saya ng sanggol sa pagpapakain 

↑ Interes at kapasidad ng sanggol na pakainin ang 
sarili 

↓  Interes at kapasidad ng sanggol na pakainin ang 
sarili 

↑ Pangkalahatang paglago at nutrisyon ng sanggol ↓  Pangkalahatang paglago at nutrisyon ng sanggol 

↓  Insidente ng aspirasyon, pagkakasakit, o kamatayan ↑ Insidente ng aspirasyon, pagkakasakit, o kamatayan 

 

Nagpapakita ng mabuting 
pagpoposisyon ang tagapangalaga 
habang pinapakain ang sanggol. 
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MGA SUSING PUNTO KAPAG NAMIMILI NG 
POSISYON SA PAGPAPAKAIN PARA SA SANGGOL 
NA 0-12 BUWANG GULANG: 

 

 
Maayos ba ang pagkakasuporta ng ulo at leeg ng bata? 

 
Maayos ba ang pagkakasuporta ng katawan ng bata? 

 
Deretso bang sapat ang pagkakaposisyon ng bata? 

 
Masyado bang mabilis o masyadong mabagal ang daloy ng likido 
sa bote para sa sanggol?  
 
Paano naaapektuhan ng grabedad kung paano kumain ang bata? 

 
Komportable ba ang nagpapakain/nangangalaga sa posisyong ito? 

 

Dagdag pa, maaaring kailanganin ding isaalang-alang ang iba pang pangangailangan ng 
sanggol tulad ng: 

① Gaano kalaki ang sanggol? Mas mahirap hawakan sa ilang posisyon ang mas malaking 
sanggol.  
 

② Gaano kalakas ang sanggol? Maaaring kailanganin ng mas mahinang sanggol ang 
posisyon na pinakanagbibigay ng suporta, kompara sa mas malakas na sanggol na 
kailangan ng posisyon na mas kaunti ang suporta. 
 

③ Mukha bang komportable ang sanggol sa posisyon? Hindi makakakain nang mabuti ang 
sanggol na hindi komportable. 
 

④ Malikot ba ang sanggol? Hindi makakakain nang mabuti ang malikot na sanggol. 
 

⑤ Madalas bang nauubo o nabibilaukan ang sanggol sa posisyong ito? May panganib ng 
salat na nutrisyon, pagkakasakit, at di matagumpay na pagpapakain kapag nauubo o 
nabibilaukan ang sanggol. 
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MGA HALIMBAWA NG MAAYOS AT DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON PARA SA 
PAGPAPADEDE NG BOTE  

Mahalaga para sa malusog na pag-develop ng sanggol ang paghawak sa 
kanila 

MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON

o Nakaangat ang sanggol na mas
mataas ang ulo kaysa sa
baywang

o Suportadong-suportado ng braso
at dibdib ng tagapangalaga ang
ulo at leeg

o Nakaipit malapit sa katawan ng
tagapangalaga ang sanggol

o Nakaipit ang braso at binti
papunta sa katawan ng sanggol
para kaya niyang hawakan ang
bote

o Medyo nakabaluktot ang
balakang

o Nasa neutral na posisyon ang
bote

DI-MAAYOS NA
PAGPOPOSISYON 

o Hindi gaanong suportado ang
ulo at leeg ng sanggol

o Masyadong nakapalikod ang
ulo at leeg

o Hindi nakabaluktot ang
balakang ng sanggol

o Nakaarko ang likod ng sanggol
o Walang suporta ang mga braso

at hindi mahahawakan ang bote
o Mukhang hindi komportable ang

sanggol
o Masyadong nakahilig pataas

ang bote para matugunan ang
nakapalikod na ulo ng sanggol

DI-MAAYOS NA
PAGPOPOSISYON

o Nakahiga ang sanggol habang
dumedede

o Walang tagapangalagang
nandoon

o Mapanganib ang posisyon na ito
at maaaring magdulot ng
pagkakasakit at pagkamatay

o Huwag padedehin ang sanggol o
hayaan silang dumedeng mag-isa
nang nakahiga

o Lagi dapat nandoon ang
tagapangalaga sa pagpapakain
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MGA HALIMBAWA NG MAAYOS AT DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON PARA SA 
MAAGANG PAGPAPAKAIN GAMIT ANG KUTSARA 

 
Tandaan: Hinding-hindi dapat tukuran ang mga bote sa 
pagpapakain. Ang pagtukod sa bote (i.e., 
pagpoposisyon sa bote sa bibig ng bata para hindi na 
kailanganin ng tagapangalaga na hawakan ang 
sanggol o bote habang nagpapakain) ay may 
seryosong mga panganib tulad ng impeksiyon sa tainga, 
reflux, pagkabilaok, kulang na pagdede at nutrisyon at 
salat na kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Puwede 
itong maging mapanganib sa sanggol at hindi nito 
napauunlad ang positibong ugnayan sa pagitan ng 
tagapangalaga at sanggol. Huwag tukuran ang bote.  

 
MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaupo nang deretso ang 
sanggol sa silyang mahusay ang 
suporta 

o Mahusay ang pagkakasuporta sa 
ulo, leeg at katawan 

o Nakatabingi ang balakang 
o Nakatupi ang tuhod sa anggulong 

90-degree 
o Nasusuportahan ang paa ng mga 

kutson 
o Malaya ang mga braso para 

mahawakan ang pagkain at 
nasusuportahan ng tray 

DI-MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON 

o Hindi maayos ang 
pagkakasuporta ng upuan sa ulo 
at leeg ng sanggol 

o Masyadong nakapalikod ang ulo 
at leeg 

o Hindi maayos ang 
pagkakasuporta ng upuan sa 
katawan at braso, kaya’t 
imposibleng maabot at 
mahawakan ng sanggol ang 
pagkain  

o Kulang ang pangkalahatang 
suporta ng upuan 

o Halos nakahiga na ang sanggol 
 

 
DI-MAAYOS NA 

PAGPOPOSISYON 

o Hindi maayos ang 
pagkakasuporta sa ulo at leeg 
ng sanggol 

o Masyadong nakatungo ang 
sanggol 

o Walang suporta ang braso at 
hita ng sangol at nakatabingi 
palayo sa katawan niya 

o Hindi nakatupi ang balakang  
o Nakaharap palayo ang 

katawan niya sa katawan ng 
tagapangalaga 
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PINAKAMAAYOS NA MGA POSISYON PARA SA 
PAGPAPADEDE SA BOTE, PAGPAPAKAIN GAMIT ANG 
KUTSARA AT PAGPAPAINOM SA BASO 
Habang lumalago at nagde-develop ang mga sanggol, maaaring asahang kailanganing magbago ng 
posisyon sa pagpapakain sa kanila. Halimbawa, ang bagong silang na sanggol na pinapadede sa bote sa 
cradle position ay kalaunang uupo nang deretso sa high chair kapag susubok na siya ng solidong 
pagkain pagsapit ng 6 na buwang gulang. 

 
Kung hindi tama ang pakiramdam ng kasalukuyang posisyon para sa iyo 
o para sa sanggol, OK lang na sumubok ng ibang posisyon. Minsan, 
kailangang sumubok ng maraming posisyon ng mga tagapangalaga 
hanggang sa mahanap nila ang tama. 

 
Nakalista dito ang pinakakaraniwang mga posisyon na ginagamit para sa pagpapakain ng mga batang 
0-12 buwang gulang. Maraming posisyon ang maaaring makatugon sa pangangailangan ng isang 
sanggol. 

 

CRADLE POSITION 

PAANO:  Ipuwesto ang ulo ng bata kung saan tumutupi ang braso 
mo. Suportahan ang katawan ng bata gamit ang braso at ang dibdib. 
Panatiliing nakaangat ang bata habang nagpapakain. Mas mataas 
dapat ang ulo ng bata kaysa balakang niya. 

 
MAINAM PARA SA:  Lahat ng sanggol 0-12 buwang gulang; 
sa pagpapadede gamit ang bote  
 

PINAKAMAINAM PARA SA:  

o mga sanggol 0-6 buwang gulang 
o mga sanggol na kailangan ng dagdag na suporta sa tindig 

(kailangan ng tulong na malagay at manatili sa maayos at pirming posisyon) na hindi kayang 
ibigay o mapanatili ng upuan 

o mga sanggol na napakakalma kapag hawak ng tagapangalaga  
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SIDE-LYING POSITION  

PAANO:  Ipuwesto ang sanggol sa gilid niya nang nakahilig 
ang katawan at ulo palabas at palayo mula sa katawan mo. 
Puwedeng ipuwesto ang sanggol derekta sa ibabaw ng hita mo, 
o sa ibabaw ng unan/kutson o sa ibabaw ng nakakrus na mga 
binti. Marahang suportahan ang ulo ng sanggol at katawan 
gamit ang kamay mo. Nakaposisyon ang ulo ng sanggol nang 
mas mataas kaysa balakang niya.  
 
MAINAM PARA SA:  Lahat ng sanggol 0-12 buwang 
gulang; sa pagpapadede gamit ang bote 
 

 
PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga sanggol 0-6 buwang gulang 
o mga sanggol na nagtutulo ng likido mula sa bibig nila habang dumedede 
o mga sanggol na kailangan ng mas mabagal na pagkain (i.e., mga sanggol na maagang 

ipinanganak, mga sanggol na may syndrome, mga sanggol na naapektuhan ng alkohol/droga 
atbp.) 

o mga sanggol na nasusuka nang madalas o nasasaktan/di komportable habang pinapakain 
(GER/GERD) 

o mga sanggol na madaling mapagod habang dumedede 
o mga sanggol na namomroblema sa pagtutuon ng pansin habang dumedede 

 
 
RECLINED POSITION (SA KANDUNGAN O SA UNAN/KUTSON)  
 
PAANO:  Ipuwesto ang sanggol derekta sa nakataas mong tuhod o sa ibabaw ng unan (o tuwalya, 
kutson, atbp.) na nakapatong sa nakataas mong tuhod. Nakaharap dapat sa iyo ang sanggol nang 
nakapatong ang ulo sa tuhod mo at/o sa unan. Isandal ang katawan mo sa komportableng bagay tulad 
ng sofa, kama o pader na may unan o kutson.  

MAINAM PARA SA:  Lahat ng sangol 0-12 buwang gulang; sa pagpapadede gamit ang bote 
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga sanggol 0-6 buwang gulang 
o mga sanggol na nasusuka nang madalas o nasasaktan/di komportable habang pinapakain 

(GER/GERD) 
o mga tagapangalaga na madaling mapagod sa pagkarga ng sanggol 
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UPRIGHT SEATED FORWARD POSITION 
(SA BABY SEAT/HIGH CHAIR)  

PAANO:  Ilagay ang sanggol sa posisyong mainam ang 
pagkakasuporta sa baby seat o high chair. Nakaharap dapat 
saa iyo ang sanggol sa komportable niyang pagkakaupo. 
Hawak mo dapat ang bote, baso at/o kutsara at/o puwedeng 
tulungan ka ng sanggol kapag kaya. Ang paggamit ng tray o 
mesa kasama ng upuan ay makakatulong sa paghikayat sa 
sanggol na tumuklas ng pagkain at pakainin ang sarili gamit 
ang kamay, kubyertos at baso. 
  
MAINAM PARA SA:  Karamihan ng mga sanggol 6-12 
buwang gulang; sa pagkain gamit ang kutsara, pag-inom sa 
baso, at pagpapadede sa bote 

 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga sanggol 6-12 buwang gulang na may mahusay na kontrol sa ulo at leeg para makaupo 
nang deretso nang kaunti o walang suporta kapag inilagay sa upuan 

 

PAGBABALOT SA SANGGOL2 8 ,2 9 

Sa pagbabalot ng sanggol, nabibigyan natin sila ng benepisyo ng posisyong nakapagpapakalma at 
ligtas para sa pagpapakain at sa pagtulog. 

May unan (right) at walang 
unan (left) 
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MGA DAHILAN PARA MAGBALOT: 

o Pakiramdam ng mga nakabalot na sanggol na para 
silang nasa ligtas at komportableng sinapupunan ng 
kanilang ina. 

o Nakapagbibigay ng init ang pagbabalot at nababawasan 
ang tsansa na maistorbo ang sanggol ng sarili niyang 
reflex sa pagkagulat.  

o Parang mainit na yakap ang pagbabalot, nakagiginhawa 
ito at nakatutulong mapakalma ang mga sanggol para 
sa pagkain at pagtulog.  

PAANO:  Nangangailangan ang pagbalot ng sanggol ng 
kumot, tuwalya o tela na hindi bababa sa 101 sentimetro (40 
pulgada) sa 101 sentimetro (40 pulgada) ang sukat. 
Rekomendad na gumamit ng mga kumot na gawa sa manipis at 
nababatak na materyal para madali itong maibalot at para hindi 
gaanong mainitan ang sanggol. Maraming paraan para maibalot 
ang sanggol. Humanap ng paraan na pinakamabisa para sa iyo 
at sa iyong sanggol. 
 

MAINAM PARA SA:  Karamihan ng mga sanggol na 0-4 

buwang gulang; pagpapadede gamit ang bote 

 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga sanggol 0-4 buwang gulang 
o mga sanggol na madaling mabigla kapag kumakain (halimbawa, mga sanggol na maagang 

ipinanganak, mga sanggol na may syndrome, mga sanggol na naapektuhan ng alkohol/droga, 
atbp.) 

o mga sanggol na namomroblema sa pagtutuon ng pansin habang kumakain 
o mga sanggol na mahirap pakalmahin 
o mga sanggol na madalas magising o magulat ang sarili nila sa sarili nilang kilos 

 

MGA KAILANGANG TANDAAN: 

o Binabalot lang dapat ang sanggol sa mga unang buwan ng taon (0-4 buwan). 
o Mag-iwan ng sapat na espasyo para sa paa ng sanggol kapag binabalot para maiwasan ang 

pinsala sa balakang at masyadong pag-init. 
o Habang tumatanda ang mga sanggol, maaaring mas mainam para sa kanila ang balutin nang 

nakalabas ang isang braso. 
o Kapag nagsisimula nang gumulong ang sanggol para dumapa, kailangang itigil ang pagbalot 

para mapanatiling ligtas ang sanggol. 
o Kung nakakalabas ang sanggol sa pagkakabalot (na nagdudulot ng nakatiwangwang na mga 

kumot sa kuna), dapat itigil ang pagbalot o kailangang gamitin ang mas ligtas na kumot para 
mapanatiling ligtas ang sanggol. 

 Hawak ng tagapangalaga ang 
sanggol na maganda ang 

pagkakabalot. 
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o May ilang mga sanggol na hindi natutuwa sa pagbabalot sa kanila. Kapag ganoon, kailangang 
maghanap ng mga alternatibo. 

o Hindi dapat nakabalot ang mga sanggol maghapon at magdamag—kailangan nila ng oras para 
malayang maigalaw ang katawan para lumaki silang malakas at malusog. 

o Mabisa ang pagbalot para matulungan ang mga sanggol na kumalma nang sapat para sa tulog.  

 
 
 

  

HAKBANG 1: Maglatag ng kumot sa patag na 
rabaw, pahugis-diyamante na nakaturo ang 
dalawang sulok sa hilaga at timog (itaas at ibaba). 
Itupi ang itaas na sulok ng kumot bandang 10 
hanggang 16 cm (4 hanggang 6 pulgada). Ihiga ang 
sanggol nang nakatapat ang leeg sa tuping 
kagagawa mo lang. Marahang ibalot ang isang 
panig ng kumot sa kaniyang katawan. Iipit ito nang 
mabuti sa ilalim niya, sa likod niya. Hayaang 
maluwag ang balakang niya (medyo nakabaluktot 
na mga tuhod) at iwasang hatakin o deretsuhin ang 
binti, na maaaring magdulot ng pinsala sa balakang.  

HAKBANG 2: Ibalot ang babang sulok ng 
kumot pataas at papunta sa dibdib ng sanggol at 
balikat na wala pang ballot. 

HAKBANG 3: Ibalot ang kabilang panig ng 
kumot sa kaniya.  

HAKBANG 4: Ipitin ang sulok sa bulsa sa 
harap na nagawa mo. 

MGA HAKBANG SA PAGBALOT NG SANGGOL 

HAKBANG 
1 

HAKBANG 2 

HAKBANG 3 HAKBANG 4 
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MGA CHECKLIST SA 
PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN PARA 
SA 0-12 BUWANG 

GULANG  

Sundin ang mga gabay sa pagpoposisyon na ito 
kapag nagpapakain ng mga sanggol na 0-6 
buwan at 6-12 buwan para mabawasan ang 
panganib ng aspirasyon, sakit at para maging 
mas ligtas at komportable ang sanggol habang 
pinapakain. 

 
 
 

 

CHECKLIST NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN NG 0-6 NA BUWAN 

 
SA 0-6 NA BUWAN, ANG SANGGOL AY: 

 

� nakagitna ang ulo at nasa sentrong posisyon 

� nakabalot ang katawan (0-4 na buwan) 

� medyo nakatungo 

� natural ang bagsak ng balikat, hindi nakahukot 

� nasusuportahan nang mabuti ang katawan ng katawan, braso at dibdib ng 
tagapangalaga 

� mas mababa ang balakang kaysa ulo 
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CHECKLIST NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN NG 6-12 NA BUWAN  

 

 

 
SA 6-12 NA BUWAN, ANG SANGGOL AY: 

 

� nakaposisyon ang balakang nang 90 degrees at mas mababa kaysa ulo 

� nakaderetso ang katawan at mabuting nasusuportahan ng katawan ng 
tagapangalaga o ng upuan—hindi nakahilig paharap, palikod, o sa magkabilang 
gilid 

� pantay ang balikat at nakaharap 

� nakagitna ang ulo at nasa sentro, neutral na posisyon nang medyo nakatungo 

� nasa 90 degrees na anggulo ang tuhod 

� nakalapat ang paa sa sahig, sa tuntungan ng paa o sa katawan ng 
tagapangalaga 
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MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

Maaaring mas komplikado ang pagpapakain sa sanggol kaysa pagkuha ng bote at 
pagbibigay nito sa sanggol. Kayang maging ligtas, masaya at nakasusuporta sa paglago ng 

sanggol ang maayos na pagpoposisyon, samantalang ang di-maayos na pagpoposisyon ay 
maaaring magdulot ng maraming hamon para sa mga sanggol at tagapangalaga. Kailangang may 
kasanayan ang mga tagapangalaga sa pag-unawa ng mahahalagang aspekto ng tamang pagpoposisyon 
para sa pagpapakain para mapakain ang mga sanggol nang mabisa, ligtas at komportable. 

 
 

MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 
 

 
① Maaaring positibo o negatibong maapektuhan ng pagpoposisyon sa pagpapakain ang 

kakayahan sa pagkain ng sanggol.  
 

② Napakahalaga ang paraan natin ng pagpoposisyon ng sanggol. Ang tamang antas ng suporta 
na nabibigay sa bata ay makapagpapataas ng antas rin niya ng tagumpay sa pagpapakain.  

 
③ Dapat isaalang-alang ng mga tagapangalaga ang mga susing aspekto ng pagpoposisyon at 

ang lakas at pangangailangan ng sanggol para mapili ang pinakamabuting posisyon sa 
pagpapakain. 
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SEKSIYON 2.4: HIGIT PA SA PAGKAIN: MGA 
TIP PARA MASUPORTAHAN ANG BATANG 0-
12 BUWANG GULANG 

 
Mahalagang panahon para sa sanggol ang mga unang buwan ng buhay. Maraming natututuhan ang 
sanggol tungkol sa sarili nila at sa mundong nasa paligid nila sa pamamagitan ng araw-araw nilang 
karanasan at sa ugnayan sa mga tagapangalaga. Sa seksiyon na ito, magbabahagi kami ng mga 
simpleng idea para mahikayat ang malusog na pag-develop sa lahat ng area ng unang taon ng buhay 
ng sanggol—higit pa sa pagkain.   

MGA KILOS NA MOTOR 
Ang pagsuporta sa pag-develop ng kakayahang motor ng sanggol ay isang bagay na madaling 

gawin araw-araw. Kapag kayang maikilos ng sanggol ang katawan niya at tumuklas ng daigdig, 
napalalago niya ang parehong katawan at utak. Gayundin, ang pagsuporta sa pagkilos ng bata ay 
derektang pagsuporta rin sa kakayahan niyang kumain. Madalas na wala gaanong mga isyu sa pagkain 
ang malalakas na batang may mabubuting kakayahang motor, at mas madaling maresolba ang 
anumang mga isyu. 

 
MGA GAWAING 
MOTOR (PISIKAL) 

 

     
 PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

 
 
 
 

Pagdapa 

⇒ Idapa ang sanggol sa sahig, sa kumot o sa kama (nang may bantay). 
⇒ Para maging mas masaya, ipresenta sa bata ang mukha mo, laruan o 

salamin para tingnan niya habang nakadapa. 
⇒ Magrolyo ng maliit na kumot, tuwalya o tela at ilagay ito sa may dibdib 

niya bilabg dagdag na suporta habang nakadapa siya. 
⇒ Para sa mga sanggol na nahihirapang dumapa, idapa ang sanggol sa 

dibdib mo o sa malambot na bola. Nagsasanay ang sanggol na dumapa, 
pero hindi niya kailangang masyadong magtrabaho.  

⇒ Ideal ang maiigsing pagsasanay sa pagdapa sa buong araw. 

 

 
Paglalaro sa Sahig 

⇒ Hikayatin ang araw-araw na paglalaro sa sahig para mapataas ang 
pagsasarili ng sanggol sa pagkilos. 

 Sa pagsali ng mga suportang ito sa sanggol sa pang-araw-araw na mga gawain, 
nasusuportahan rin ng mga tagapangalaga sa pinakamabisang paraan ang paglago ng 

sanggol nang di nangangailangan ng maraming dagdag na oras. Subuking idagdag ito sa mga 
oras ng pagkain, kapag nagbibihis/naghuhubad, habang nagpapalit ng lampin, kapag naliligo, 
kapag nagbibigay ng ginhawa at kapag nag-aalaga ng maraming sanggol nang sabay-sabay 
(halimbawa, kapag pinapalitan ng lampin ang isang sanggol, naglilibang naman ang isang 

sanggol sa sahig malapit sa tagapangalaga.) 
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⇒ Maglapag ng mga laruan sa paligid niya kapag nakahiga siya o nakaupo 
sa sahig para mahikayat ang pagkilos sa iba’t ibang direksiyon. 

⇒ Hikayatin ang sanggol na magkaroon ng sapat at pantay na oras nang 
nakatihaya, nakatagilid at nakadapa para matutuhan niyang gamitin ang 
lahat ng importanteng mga masel na iyon. 

 
 
 
 

Paglalaro nang 
Nakatayo at Nakaupo 

⇒ Tulungan ang sanggol na magsanay umupo nang deretso sa sahig at 
tumayo nang deretso sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na 
panahon para sa ensayo. 

⇒ Magbigay ng iba’t ibang mga bagay sa kaniya na maaabot niya, at ibigay 
ito sa kaniya sa iba’t ibang direksiyon (sa harap niya, sa kaliwa/kanang 
bahagi, medyo nakataas sa harap niya). 

⇒ Maglaan ng oras para samahan siya habang nagsasanay siyang umupo. 
⇒ Magandang paraan para mapalakas ang sanggol kapag pinaupo ang 

bata malapit sa iyo gamit ang katawan mo bilang suporta. 
⇒ Magandang ensayo ang pag-upo para sa pagkain at pag-abot sa pagkain. 
⇒ Patayuin siya sa mesa o sa sofa o sa upuan nang nakahawak sa iyo.  
⇒ Hawakan ang sanggol nang nakatayo nang deretso sa maiigsing panahon 

sa mga interaksiyon ninyong magkasama. 
⇒ Hawakan ang kamay niya habang nakatayo siya at tulungan siyang 

lumakad paharap.  

 
 

Pag-abot, Paghawak at 
Pagbitaw 

⇒ Maglagay ng mga bagay malapit sa kayang abutin at mahawakan ng 
kamay ng sanggol. 

⇒ Subuking tapikin nang marahan ang kamay ng bata gamit ang isang 
bagay para mahikayat ang pag-abot at paghawak. 

⇒ Kapag humahawak at bumibitaw na ang sanggol sa mga bagay, hikayatin 
siyang pulutin ulit ang mga ito para mas masanay. 

⇒ Maganda para sa paghikayat sa pag-abot at paghawak ang mga bagay 
na nakasabit mula sa mga “jungle gym.” 

⇒ Mabisang panahon para sa ganitong klaseng gawain ang pag-abot at 
paghawak sa mga pagkaing puwedeng kamayin. 

 
 

Paglalaro Gamit ang 
Daliri at Kamay 

⇒ Hikayatin ang mga pagkilos ng daliri at kamay gamit ang iba’t ibang 
bagay at laruan. 

⇒ Ilagay ang maliliit na laruan sa isang lalagyan, kahon o bag at hayaan 
ang sanggol na ipasok at ilabas ang mga laruan mula dito. 

⇒ Bigyan siya ng mga laruang may mga butas para matulungan siyang 
matuto kung paano tumusok at tumuro gamit ang daliri. 

⇒ Bigyan siya ng mga laruang tumutunog nang malakas (halimbawa, bloke, 
kaldero, kawali, mga instrumento) at hikayatin siyang pagbanggain ang 
mga ito. 

⇒ Magsimula sa pagbibigay sa kaniya ng mga pagkaing kaya niyang 
kamayin para matulungan ang sanggol sa paggamit ng mga daliri para 
pulutin ang mga bagay. 



KAB.  2|SEKS IYON 2.4 :  H IGIT  PA  SA PAGKAIN,  0 -12  BUWANG GULANG 

 
144 

PAGLALARO AT PAGKATUTO 
Ang pagsuporta sa maagang paglalaro at pagkatuto ng sanggol ay isang 
bagay na madaling magawa araw-araw. Sa katunayan, ang pangunahing 
paraan ng pagkatuto ng sanggol ay sa paglalaro. Samakatwid, kapag 
kayang maglaro ng sanggol, tumuklas ng mga bagay, makipag-ugnayan 
sa iba at tumuklas ng paligid niya, lumalakas rin ang utak niya.  

MGA GAWAIN SA 
PAGLALARO AT 

PAGKATUTO 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 
Panonood at 

Pagtingin 

 
⇒ Ilagay ang bata sa ilalim ng isang mobile, jungle gym, (o parehong mga 

gamit na may mga nakasabit na mga bagay) para puwede siyang tumingin 
sa iba’t ibang mga bagay. 

⇒ Subuking humawak ng mga bagay sa harap ng sanggol (mga 30 cm [12 
pulgada] mula sa mukha niya), at igalaw ito pakaliwa at pakanan para 
sundan ng bata.  

⇒ Igalaw ang mukha mo pakaliwa at pakanan para sundan ng bata sa oras ng 
paglalaro sa sahig o kapag mga gawain tulad ng pagpapalit ng lampin. 

⇒ Itago ang isang bagay sa ilalim ng tela at hayaan ang sanggol na malibang 
sa paghahanap nito. 

 

Pagsasalita, 
Pagkanta at 
Pagbabasa 

 

 

 
⇒ Kapag magkasama, pag-usapan kung ano ang ginagawa mo, kung ano ang 

ginagawa ng sanggol, at kung ano ang nangyayari sa paligid mo at ng 
sanggol.  

⇒ Kumanta at magbahagi ng mga tula o tugmaan. 
⇒ Basahan ang bata ng mga kuwento, o kuwentuhan siya. 
⇒ Gumupit ng malalaking mga larawan mula sa mga magasin at tingnan nang 

magkasama ang matitingkad na mga librong may kulay. 
⇒ Bansagan ang mga bagay at mga taong nakikita ninyo, at ilarawan kung 

ano ang nangyayari sa isang larawan, sa kuwarto o sa labas. 
⇒ Pangalanan ang mga bahagi ng katawan habang binibihisan o hinuhubaran 

ang sanggol. 

 
Paglalaro sa Sahig 

 
⇒ Makipaglaro sa sanggol kung nasaan siya—sa level niya—na kadalasan ay sa 

sahig. 
⇒ Gumawa ng nakatatawang mukha at tunog kasama ang sanggol, maglaro ng 

rattle, tingnan ang isa’t isa sa salamin kapag nakadapa siya at makipaglaro 
ng bulaga.  

 
Nagiging mas malakas ang sanggol na ito 

habang naglilibang sa pamamagitan ng 
pagsasanay na dumapa habang oras ng 

paglalaro sa sahig.  
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⇒ Natutuwa ang mga sanggol na maglaro ng mga kumikililing na laruan, bola, 
rattle, mga nakasabit, malalaking bloke, lata, kutsara, kaldero, kawali, 
teether, mga librong may larawan, salamin, kotse, mga napagpapatong-
patong na baso, mga laruang tumutunog, atbp. 

 

 
 

 

 

KOMUNIKASYON AT MGA UGNAYAN 

Ang pagsuporta sa maagang komunikasyon at mga ugnayan ng sanggol ay isang bagay na madaling 
magawa araw-araw. Pangunahing paraan ang mga positibong ugnayan sa pagbuo ng malalakas na bata, 
at nakatutuwang paraan ang pagsuporta sa maaagang anyo ng komunikasyon para mapaunlad ang mga 
ugnayan sa pagitan ng mga tagapangalaga at mga sanggol. Kapag malalim ang ugnayan ng mga 
tagapangalaga sa sanggol, nararamdaman ng mga sanggol na ligtas sila, panatag, at handa nang lumago. 

MGA GAWAIN SA 
KOMUNIKASYON AT 

PAKIKIPAG-UGNAYAN 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 
 
 

Paglalaro sa Sahig 

 
⇒ Kapag magkasama, makipag-usap, magkuwento, basahan at kantahan 

o hunihan ang sanggol. 
⇒ Gumawa ng nakatatawang mukha at mga tunog nang magkasama. 
⇒ Magbahagi ng mga espesyal na tugmaan o mga tula, tumingin sa mga 

larawan at maglaro ng mga simpleng laro tulad ng bulaga.  
⇒ Ulitin ang mga tunog ng sanggol at hikayatin ang pag-uusap sa pagitan 

ninyong dalawa. 

 

Pagpapakalma 

 

 
⇒ Sa mga panahong masama ang loob ng sanggol, gumamit ng paulit-ulit 

na mga kilos at tunog para mapakalma ang sanggol tulad ng pag-uga, 
pagduyan, pagtalbog, pagmasahe, pagkanta, pagpapatahan, atbp. 

  

 

Maraming natututuhan ang batang ito sa 
paglalaro ng mga bloke habang nasa sahig. 
Sinasanay rin niya ang pag-upo nang deretso 
nang mag-isa. 

 



KAB.  2|SEKS IYON 2.4 :  H IGIT  PA  SA PAGKAIN,  0 -12  BUWANG GULANG 

 
146 

 

 

MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

Ang ibig sabihin ng pagiging mapagkalingang tagapangalaga ay ang pagsuporta sa mga 
sanggol hindi lang sa oras ng pagkain, kundi sa lahat ng iba pa niyang gawain sa buong araw. 

Ang bawat gawain sa buong araw ng sanggol ay pagkakataon para mapaunlad ang buhay niya. 
Gumamit ng mga bagay na madaling makuha sa paligid mo, at magbigay ng maiigsi pero madalas na 
panahon sa buong araw para sa mga gawain. Dahil magkakaugnay ang iba’t ibang uri ng pag-develop, 
madalas iba’t ibang mga saklaw ng pag-develop ang masusuportahan nang sabay-sabay sa pagsasagawa 
ng isang simpleng aktibidad.  

Pag-uugnay ⇒ Makipag-ugnayan sa sanggol sa iba’t ibang paraan. Ulitin ang mga 
tunog o mukha na ginagawa ng sanggol, tulad ng pagngiti o pagbelat. 

⇒ Bigyan ng panahon ang pagtitig sa sanggol sa mga gawain tulad ng 
pagpapalit ng lampin, pagpapakain at pagpapaligo. 

⇒ Gumamit ng haplos at hawak para makipag-ugnayan sa sanggol tulad 
ng yakap, masahe, pagkarga at pagbuhat, atbp. 

 
Palagiang Pagkalinga 

 
⇒ Kapag nagpapakita ng sama ng loob ang sanggol (halimbawa, dahil 

sa gutom, dahil sa maduming lampin, dahil sa sakit, o sa paghahanap 
ng atensiyon), tumugon sa kaniya palagi at kaagad nang may 
nakakalmang mga salita at/o paghaplos at kalingang pisikal. 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Magkakaugnay ang lahat ng mga area ng pag-develop ng sanggol. Maaaring positibong 
maapektuhan ng pagsuporta sa isang area ang isa pang area. 

 
② Masusuportahan rin ng pagsuporta sa buong bata ang pagsuporta sa pag-develop ng 

pagpapakain. 
 

③ Ang sanggol ang makikinabang kapag nakahanap ang tagapangalaga ng maiigsing panahon sa 
buong araw para maisagawa ang mga gawaing makasusuporta sa pangkalahatan niyang pag-
develop. 

 

 
Nakakukuha ang mga sanggol na ito ng 

maraming kailangang pagsasanay sa 
paggalaw ng kanilang mga katawan 

habang tinutuklas ang paligid nila  
kasama ang kumakalingang mas 

matanda at ang mga kaibigan niya. 
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Seksiyon 3.1: Mahahalagang Milestone sa Development 
para sa Pagpapakain: 12-24 Buwang Gulang 

Seksiyon 3.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para 
sa Batang 12-24 Buwang Gulang 

Seksiyon 3.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa 
Batang 12-24 Buwang Gulang 

Seksiyon 3.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta 
sa Batang 12-24 Buwang Gulang 

 
 

 

ANG LUMALAKING BATA: 12-24 BUWANG GULANG 

“Ang tao ay tao, gaano man kamunti.” 

Dr. Seuss 

BAHAGI 2 | KABANATA 3 
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SEKSIYON 3.1: MAHAHALAGANG MILESTONE SA 
DEVELOPMENT PARA SA PAGPAPAKAIN:  12-24 
BUWANG GULANG 

 
ANG KAHALAGAHAN NG MGA MILESTONE SA DEVELOPMENT 

Sa ikalawang taon ng buhay, maraming pag-usad ang mga bata sa kanilang pagkabuo (development).Sa 
pisikal na aspekto, naigagalaw ng bata ang katawan nila nang mas madalas at sa mas maraming paraan. 
Pagdating sa pakikipag-ugnayan at sa damdamin, natututuhan nilang maipahayag ang mga 
kagustuhan, pangangailangan at pakiramdam nila gamit ang mga salita. Makararamdam rin sila ng mas 
malalim na ugnayan sa piling mga tagapangalaga. Lahat ng pag-usad na ito ang magtutulak sa bata na 
tuklasin ang mundo gamit ang lahat ng mga bagong kakayahang ito. Magkakaugnay ang bawat saklaw 
ng pagkabuo at naiimpluwensiyahan ang isa’t isa. Mahalagang makita ang pagkabuo ng bata sa isang 
holisyikong paraan. Kapag nag-aalaga ng mga bata na 12-24 buwang gulang na nangangailangan ng 
dagdag na tulong sa pagpapakain, mahalagang maisaalang-alang ang lahat ng saklaw ng pag-develop 
para malaman kung paanong pinakamainam na makasusuporta. 

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bawat developmental domain, sumangguni sa 
Introduksiyon.   

 
 
HALIMBAWA NG HOLISTIKONG PAGTINGIN SA PAGPAPAKAIN 
(12-24 BUWANG GULANG): 

 
SAKLAW NG PAG-DEVELOP 

 
DEVELOPMENTAL MILESTONES  
(KAKAYAHAN) 

 

  
 

Adaptibo 

Nakatutulog nang mabuti ang bata sa gabi at 
nakakaidlip araw-araw. 

  

 

Motor | Komunikasyon | Kognitibo 

Umaabot ng pagkain ang bata kapag gutom o 
nagsasabi ng “tubig” kapag uhaw. 

 

 

Social-Emotional | Komunikasyon | Bisyon 

Tumitili ang bata sa tuwa kapag nakikita niyang 
nagdadala ng pagkain ang tagapangalaga niya. 
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Social-Emotional | Komunikasyon | Pakikinig 

 
 
Ngumingiti at nagsasalita ang bata kapag pinapakain 
at kinakausap ng tagapangalaga. 

 

  

 

  
Adaptibo | Motor | Kognitibo 

Umuupo ang bata nang deretso sa upuan at 
pinapakain ang sarili niya gamit ang kamay at 
kutsara. 

  
  
  

Komunikasyon | Kognitibo 

 
Nagpapakita ang bata ng pag-unawa ng mga 
simpleng panuto sa pagkain (“Oras na ng pagkain,” 
“Maghugas ng kamay,” “Tapos na”). 

 
Komplikadong proseso ang pagpapakain at sangkot dito ang lahat ng saklaw ng pag-develop. Kahit pa 
isang saklaw lang ang hindi maayos na gumagana, maaaring makalikha ito ng mga hamon para sa bata 
at sa kaniyang mga tagapangalaga. Samakatwid, mahalagang maging malawak ang tingin sa mga bata 
para maintindihan ang kompletong lawak ng kanilang mga kakayahan at pangangailangan. Sa pag-
unawa ng mga batayang milestone ng pag-develop (na kilala din sa tawag na kakayahan) at kung paano 
sila nagtutuwang, mas kayang matukoy ng mga tagapangalaga kung maayos ang pagkabuo ng bata at 
kung kailan mayroong problema. Magkakaugnay ang mga kakayahan, at laging mayroong mga 
oportunidad para masuportahan ang bawat saklaw ng pag-develop sa mga simple at pang-araw-araw 
na gawain tulad ng oras ng pagkain. 

Mas maagang matukoy ang mga hamon, mas maagap rin na mabibigay ang 
suporta na magreresulta sa mas masaya at mas malusog na mga bata. 

 

Tandaan: Proseso ang pag-develop at mayroong malawak na sakop ng panahon kung kailan 
nagkakaroon ng kakayahan ang mga bata. Kailangang maging pamilyar sa mga karaniwang 
milestone ng pag-develop ang mga tagapangalaga para matugunan sa pinakamainam na 
paraan ang pangangailangan ng mga batang pinagsisilbihan nila. 

 

Nakaupo ang mga bata palibot sa 
mesa para kumain. Laging mas 

Mabuti ang pagkain kapag kasama 
ang mga kaibigan.  
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23 ,24 ,26  
MGA BATANG 12-18 BUWANG GULANG: 

Adaptibo: 

 

⇒ Umiinom sa bukas na baso nang walang gaanong suporta 

⇒ Umiinom mula sa straw nang may suporta 

⇒ Naigagalaw ang pagkain sa gilid ng bibig para sa pagnguya ng mga pagkaing may 
tekstura  

⇒ Sinusubok hugasan ang sariling mga kamay at mukha 

Komunikasyon: 

 

⇒ Tumutugon sa mga simpleng panuto (“Hindi,” “Pakibigay ang ____,” “Pakilagay sa 
mesa”)  

⇒ Natutukoyang mga pamilyar na bagay at mga tao 

⇒ Nakagagamit ng mga senyas para maipahayag ang sarili (pagkaway, pag-abot, 
pagturo, pagtulak palayo, pag-iling at pagtango para sa “hindi” at “oo”)  

⇒ Inuulit ang mga salita at mas gumagamit ng mga isahang salita para maipahayag ang 
sarili  

Fine at  
Gross Motor: 

⇒ Mas mahusay nang gumamit ng mga kubyertos para pakainin ang sarili 

⇒ Nailalagay ang mga bagay sa mga lalagyan 

⇒ Nakatatayo mula sa paggapang nang walang suporta  

⇒ Nakahahakbang nang walang suporta 

Kognitibo: 

 

⇒ Nakapagtuturo para makuha ang atensiyon ng iba at para humingi ng mga bagay 

⇒ Natutuwa sa paglalaro ng mga kunwari-kunwarian (halimbawa, pagpapakain ng mga 
manika at hayop) 

⇒ Napagsasama ang mga bagay na magkakaugnay (halimbawa, nailalagay ang kutsara 
sa mangkok)  

⇒ Alam ang pang-araw-araw na gamit ng mga bagay (halimbawa, nakapaghahalo o 
nakakakain mula sa kutsara, nakapagsesepilyo ng ngipin gamit ang sepilyo, 
nakapagwawalis gamit ang walis) 

Social-Emotional: 

 

⇒ Sumusubok paginhawain ang iba na masama ang loob o nalulungkot  

⇒ Gustong gumawa ng maraming bagay nang walang tulong ng iba 

⇒ Tumitingin sa tagapangalaga para mapanatag kapag nakakaharap ang isang bagong 
bagay 

⇒ Humihiwalay sa tagapangalaga sa pamilyar na lugar nang hindi sumasama ang loob  
Bisyon: 

 

⇒ Tumuturo, tumitingin o tinatapik ang mga larawan sa mga libro o sa mga naka-display 

⇒ Nakikilala ang sariling mukha sa repleksiyon 

⇒ Natatantiya ang mga distansiya nang mas may kawastuhan 

⇒ Napagtutugma ang mga bagay na magkakahawig 

Pandinig: ⇒ Naiintindihan ang ibig sabihin ng mas maraming salita 

⇒ Tumutugon sa mga simpleng direksiyon at sa pangalan nila 

⇒ Nauulit ang mga pamilyar na tunog at salita nang mas madalas 

⇒ Nakalilikha ng mas maraming tunog at natututong magsabi ng mas maraming salita 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23,24,26 

MGA BATANG 18-24 BUWANG GULANG: 

Adaptibo: 

 

⇒ Umiinom mula sa baso at mula sa straw nang walang suporta 

⇒ Pinapakain ang sarili gamit ang kamay at mga kubyertos nang walang suporta 

⇒ Sumusubok nang kutsarahin, isalin at ipuno ang mga pagkain at mga likido   

⇒ Kinakain ang karamihan sa mga pagkain ng mga matatanda 

 
Komunikasyon: 

 

⇒ Tumutugon sa mas komplikadong mga direksiyon (“Pakikuha ang kutsara mo at 
pakibigay sa akin.”) 

⇒ Tumuturo sa mga bagay, larawan at tao kapag pinapangalanan ng iba  

⇒ May di bababa sa 50 hanggang 200 salita na kaya nilang sabihin nang sarili nila  

⇒ Napagtatagpi ang mga salita para makabuo ng mga simpleng parirala (“Tubig pa po,” 
“Gatas po,” “Baso ko po ‘yan”) 

Fine at  
Gross Motor: 

 

⇒ Mas madalas na gamitin ang isang kamay kaysa isa pa 

⇒ Ginagamit ang kamay para mahawakan ang plato o mangkok kapag kumukuha ng 
pagkain gamit ang kamay o kubyertos 

⇒ Nakapaglalakad nang mas malayo nang mas may kontrol at mas kaunti ang suporta 

⇒ Nagsisimula nang umakyat ng hagdan 

Kognitibo: 

 

⇒ Nagsisimula nang pag-ibahin ang mga bagay ayon sa uri, hugis at kulay 

⇒ Gumagamit ng mga panghaliling bagay para  katawanin ang iba pang bagay 
(halimbawa, ginagamit ang patpat bilang kutsara, ginagamit ang saging bilang 
telepono) 

⇒ Nakakapagpatong ng maraming bloke nang walang suporta 

⇒ Sumusubok na busisiin kung paano gumagana ang mga bagay 

Social-Emotional: 

 

⇒ Nagpapakita ng pagmamalaki kapag nakagawa ng bagay na mahusay 

⇒ Nagpapakita ng matinding kagustuhan na tugunan ang sariling pangangailangan   

⇒ Nagpapakita ng pagsuway (ginagawa ang sinabi sa kanilang huwag gawin) 

⇒ Humihingi ng tulong kapag namomroblema   

Bisyon: 

 

⇒ Nakahahanap ng mga espisipikong bagay sa mga larawan 

⇒ Nakapagtutuon ng pansin sa mga bagay na malapit at malayo 

⇒ Nakatuturo sa mga simpleng parte ng katawan kapag tinanong 

⇒ Nakauulit ng mga kilos ng kamay tulad ng pagsusulat gamit ang krayola at papel 

Pandinig: 
 

⇒ Napag-iiba ang mga tunog ng pagsasalita nang mas mahusay 

⇒ Mas madalas nang inuulit ang mga salita at mga simpleng parirala 

⇒ Nakagagamit ng mas maraming tunog sa salita nang mas may kawastuhan 

⇒ Tumutugon sa mas komplikadong direksiyon nang mas madali 
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SEKSIYON 3.2: MGA GABAY SA BATAYANG 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 12-24 BUWANG 
GULANG 

TIPIKAL NA PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN 
Derektang kaugnay ng kabuuang pagkilos at pagkabuo ang kakayahan ng bata sa pagkain. Magkaugnay 
ang bewang at bibig. Kung paanong iginagalaw ng bata ang katawan niya pakaliwa’t pakanan at pataas 
at pababa, kung paano siya umuupo nang deretso, dumadampot ng pagkain gamit ang kamay, 
gumagamit ng mga bagay sa pagpapakain ng sarili tulad ng baso at kutsara, nagpapahayag ng gutom 
gamit ang mga salita at mga simpleng parirala at tumutugon sa mga tagapangalaga na nagbibigay ng 
panuto sa paghahanda ng pagkain ay mga halimbawa kung paanong ang buong katawan ay konektado 
sa oras ng pagkain. Samakatwid, kung may problema kahit sa isang saklaw ng pag-develop, may tsansa 
na apektado rin ang pag-develop ng pagpapakain o pagkain. 

Kapag mabuti ang pag-develop ng pagkain, maaaring ganito ang itsura ng tipikal na pagkakasunod-
sunod ng kakayahan para sa batang 12-24 buwang gulang: 

 

EDAD (ILANG 
BUWAN) TIPIKAL NA KAKAYAHAN AT PAG-DEVELOP SA PAGKAIN 

12-18 Buwan 

o Paghawak at pag-inom sa baso nang may kaunting tapon lamang ng likido 

o Pagsubok na uminom gamit ang straw 

o Paggamit ng kamay para pakainin ang sarili at pagsubok na gamitin ang mga 
kubyertos 

o Pagkain ng mga pagkaing may iba’t ibang tekstura nang unti-unting nagiging 
matagumpay dito (halimbawa, tinadtad na mga pagkain sa mesa) 

o Pagkagat sa mga mas matitigas na pagkain gamit ang gilagid o ngipin 

o Pagnguya sa mas matandang paraan 

o Pagkonsumo ng mas maraming likido at pagkain sa oras ng pagkain 

18-24 Buwan 

o Pag-inom mula sa baso nang may kaunti lang, kung hindi man walang 
natatapong likido 

o Pag-inom gamit ang straw nang walang suporta 

o Mas matagumpay na paggamit ng kamay at mga kubyertos para mapakain ang 
sarili  

o Matagumpay na pagkain ng karamihan ng mga tekstura ng pagkain 

o Pagpapakita ng pagkabihasa ng karamihan sa mga kakayahang motor ng bibig 
pagdating ng 24 na buwan 

 

Maraming pagbabago ang nagpapatuloy sa ikalawang taon ng pag-develop ng pagkain. Ang mga bata 
na kumakain lamang ng kaunting solidong pagkain dagdag sa nutrisyon mula sa bote ay nagiging mga 
batang ang pangunahing kinakain ay solidong pagkain at hindi na gumagamit ng bote. Sa pagkakataong 
ito, umuusad ang mga bata mula sa pinapakain ng kanilang mga tagapangalaga papunta sa mas 
aktibong pagkatuto ng paano pakakainin ang sarili nila gamit ang mga kamay, baso at mga kubyertos. 
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Pagdating ng edad na 2 (24 months), karamihan ng mga bata ay may kakayahang motor ng bibig para 
makaya ang lahat ng uri ng solidong pagkain. Malaking pagbabago iyon! Para maging matagumpay ang 
mga bata sa mga pagbabagong ito, mahalagang magkaroon ng pangkalahatang idea ang mga 
tagapangalaga sa kung ano ang aasahan mula sa mga bata. Makatutulong para sa mga tagapangalaga 
na maunawaan ang tipikal na pag-develop para malaman kung ano ang mga tamang panahon para 
tulungan ang pag-unlad ng mga kakayahan sa pagkain. Kabilang sa mga kakayahang ito ang pagsulong 
sa iba’t ibang tekstura, pag-inom sa bukas na baso, pag-inom sa straw at pagpapakain sa sarili gamit 
ang kutsara.  

Sa mga susunod na seksiyon, magbabahagi kami ng iba’t ibang paraan para mapakain ang mga batang 
12-24 buwan gamit ang mga baso, straw at kubyertos at kung kailan ipakikilala ang mga ito.  

 
Para sa karagdagang impormasyon sa mga uri ng baso, mangkok, plato, at kutsara, 

sumangguni sa Kabanata 1 at Apendiks 9G. 

PAG-INOM SA BASO 
Maipakikilala ang karamihan ng mga bata sa paggamit ng baso sa pagitan 
ng 6-9 buwang gulang. Magandang panahon ito para ipakilala ang mga baso 
dahil sabik na matuto ng mga bagong kakayahan ang mga bata sa edad na 
ito. Kung ipagpapaliban ang mga oportunidad sa pag-inom ng baso nang 
masyadong matagal (pagkatapos ng 12 buwan), maaaring maging mas 
mahirap ang proseso at pagtanggal ng bote. Pagdating ng 12-24 buwang 
gulang, kailangang maging mahusay ang bata sa pag-inom ng baso at 
kayanin niya dapat ang bukas na baso, sippy cup,  at straw. Sa panahong 
ito, magpapalit ng tuon ang mga tagapangalaga mula sa pagpapakilala ng 
baso papunta sa paghikayat ng interes sa at oportunidad para sa 
matagumpay na pag-inom mula sa baso. 

 

Tinutulungan ng mas 
matandang bata na 

pakainin ang mas bata sa 
kaniya sa oras ng pagkain 

Puwede ring maging 
mahusay na katuwang 

ang mga kaibigan. 
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MGA TIP SA PAGHIKAYAT SA PAGGAMIT NG BASO: 

 

① Magbigay ng maraming pagsasanay. Magbigay ng maraming pagkakataon para sa pag-inom 
mula sa baso sa bawat pagkain sa itatakbo ng araw. Mas ineensayo ng bata ang pag-inom sa 
baso, mas magiging mahusay siya dito. 
 

② Kaunti, dahan-dahan at malapot. Magbigay ng kaunting likido nang dahan-dahan. Magbigay 
ng malalapot na likido o pinong puree sa baso sa simula. Mas mabagal dumaloy ang mas 
makakapal na likido, nagbibigay ng mas maraming oras sa bata para mapaghandaan ang 
likido. 
 

③ Magbigay ng tulong sa simula. Siguruhing nakaupo nang deretso ang bata, at tulungan ang 
batang hawakan ang baso palapit sa bibig niya, at itagilid ito nang bahagya para dumaloy ang 
kaunting likido sa bibig niya. 
 

④ Magbigay ng baso na angkop para sa bata. Madalas, ang mga basong magaan at maliit ang 
angkop sa mas maliit ding laki at pangangailangan ng bata. Mas madaling hawakan ng bata 
ang maliit na baso gamit ang dalawang kamay. Makatutulong rin ang mga basong may 
hawakan sa parehong gilid. Maaaring maging bahagi sa pagsasanay ng batang inaayawan ang 
baso ang pagpapagamit ng saradong basong may malambot na sipsipan. 
 

⑤ Susi ang pagiging konsistent. Palaging ibigay sa bata ang parehong baso sa parehong oras sa 
bawat araw. 

 

⑥ Mahalaga ang komunikasyon. Dapat maging malay ang bawat tagapangalaga na lumilipat na 
sa baso ang bata at suportahan ang palagiang pagbibigay ng likido sa baso. 
 

⑦ Uminom mula sa baso nang magkasama. Gusto ng mga bata na gawin ang ginagawa din ng 
iba. Kapag umiinom ka sa bukas na baso sa oras ng pagkain o meryenda, natutulungan nito 
ang bata na matutuhan ang mga bagong kakayahan. 
  

 

MGA URI NG BASO 

Maraming uri ng baso na puwedeng pagpilian para sa bata. Mahalagang 
isaalang-alang sa paghahanap ng tamang baso ang pagiging angkop nito sa 
pangangailangan ng bata. May mga batang magiging mahusay sa anumang 
basong ibibigay sa kanila. Gayunpaman, hindi lahat ng baso ay magiging 
angkop para sa bawat bata. Nag-iiba-iba ang mga baso sa sukat, hugis, 
materyal at disenyo. Laging pumili ng baso batay sa kakayahang 
developmental at indibidwal na pangangailangan ng bata. 
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Para sa mga batang 12-24 buwang gulang, mahalaga ang mga pagkakataong matuto kung paano 
uminom mula sa bukas na baso. Kahit pa nakatutulong ang mga sippy cup sa pag-iwas sa kalat, 
maaari rin nilang malimitahan ang pag-develop ng kakayahan ng bata. 
 

Maraming benepisyo ang pag-inom sa bukas na baso, kasama na ang:  

o Paglakas, paghusay ng kontrol at paggalaw ng panga  
o Pagiging mas bihasa sa paggamit ng mga masel ng bibig 
o Paghusay sa paglunok (napahuhusay ang pag-develop ng paglunok) 
o Paghusay ng pag-develop ng kakayahang fine motor at koordinasyon  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PAG-INOM SA STRAW 30  
Maraming bata ang natututo kung paano uminom 
mula sa straw sa sobrang batang edad—kasimbata 
ng 12 buwang gulang o mas bata pa. Nakabatay sa 
karanasan ng bata ang tagumpay ng pag-inom 
mula sa straw. Kung maraming oportunidad ang 
bata para masanay sa pag-inom mula sa straw, 
madali siyang magiging bihasa sa kakayahang ito 
sa mas maagang edad. 

Marami ring benepisyo ang pag-inom mula sa 
straw kabilang na ang: 

① Pagpapalakas, paghusay ng kontrol at 
pagsara ng mga labi 

② Paghusay ng kakayahang humigop s 
③ Paghusay ng kakayahan sa paglunok  
④ Pagbibigay sa maraming mga batang may 

espesyal na pangangailangan na makainom 
nang nagsasarili 

 
MGA ISYU NA KAUGNAY SA MASYADONG MATAGAL O LABIS 

NA PAGGAMIT NG MGA SIPPY CUP: 

o Limitadong pag-develop ng lakas ng panga na magdudulot ng paghihirap sa 
pagnguya ng pagkain 

o Pagpapatibay ng mga padron sa pagsupsup na magdudulot ng mga hamon sap 
ag-develop ng mas pangmatandang kakayahan sa pagpapakain tulad ng 
pagnguya 

o Mapipigilan ang pag-develop ng pagluinok na magdudulot ng pagpapakain na 
hindi ligtas 

o Mga problema sa pagngingipin at pag-develop ng mga tunog sa pagsasalita na 
magduduloy ng pagkabulok at pagkasira ng ngipin, maling pagkabuo at 
kahirapang maintindihan ang pagsasalita ng bata. 
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MGA TIP SA PAGPAPAKILALA NG MGA STRAW: 

 

① Magbigay ng maraming pagsasanay. Magbigay ng maraming pagkakataon para sa pag-inom 
mula sa straw sa bawat pagkain sa itatakbo ng araw. 
 

② Magbigay ng tulong sa simula. Tulungan ang batang hawakan ang basong may straw, at 
suportahan siya sa paghigop ng kaunting likido sa bawat higop. Siguruhin ring nakapuwesto 
nang maayos ang katawan niya nang may sapat na suporta. 
 

③ Magbigay ng straw na angkop para sa bata. Sa mas maigsing straw, mas kaunting pagod 
ang kailangan para mahigop ang likido papunta sa bibig. Sa mas malapad na straw, mas 
kaunting lakas ng labi ang kailangan para mahigop ang likido papunta sa bibig at mas mabagal 
din ang pagdaloy ng likido. Kung iinom ng mas malapot na likido, makatutulong ang mas 
malapad na straw para mas madaling mahigop ang likido papunta sa bibig. Mag-eksperimento 
sa iba’t ibang haba at sukat (diametro) ng straw para mahanap ang pinakaangkop para sa bata. 
 

④ Susi ang konsistensi. Palaging bigyan ang bata ng maraming pagkakataong masanay sa 
paggamit ng straw sa mga oras ng pagkain. Mas maraming beses siyang magsasanay ng pag-
inom gamit ang straw, mas huhusay siya dito. 
 

⑤ Uminom mula sa straw nang magkasabay. Uminom mula sa straw kasabay ng bata sa oras 
ng pagkain at sa itatakbo ng araw. Matutulungan nito ang mga batang gumamit ng straw. 
Gusto ng mga bata na gawin ang ginagawa din ng iba, kaya maganda itong paraan para 
matulungan silang maging mas interesado at matagumpay sa pag-inom mula sa straw. 
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SOLIDONG PAGKAIN 

Pagdating ng 12 buwang gulang, karamihan ng 
mga bata ay natutuwa na sa lasa ng mga solidong 
pagkain nang ilang buwan na. Uunti ang pagsalalay 
sa mga likido sa pagdami ng pagkakataon at interes 
sa pagkain ng mga solidong pagkain. Pagdating ng 
12-24 buwang gulang, marami na dapat karanasan 
ang bata sa paghawak ng pagkain gamit ang kamay 
at pagtanggap dito mula sa kutsara kapag 
pinapakain ng mga tagapangalaga. Sa panahong 
ito, magbabago ang tuon ng mga tagapangalaga 
mula sa pagpapakain gamit ang kutsara papunta sa 
paghikayat sa mas maraming pagkakataon na 
pakainin ng mga bata ang sarili nila.  

 

 

Sa pagitan ng 12-24 buwang gulang, pinakakaya ng mga batang kainin ang 

URI NG MGA UNANG PAGKAIN     HALIMBAWA 

Pino, buong pagkain 

o Taho 

o Dinurog na kalabasa o patatas 

o Abokado  

o Mga puree ng prutas tulad ng 
mangga 

 

Malambot, at tinadtad (angkop ang 
sukat) na pagkaing madaling 

nadudurog o nalulusaw sa bibig 

o Biskwit 

o Keso 

o Hinimay na manok 

o Kanin 

o Malalambot na tinapay 

o Malalambot na prutas 

o Malalambot na karne 

o Pinakuluan o pinausukang gulay  

Mas malutong at mas nangunguyang 
mga solido at mas matitigas na mga 

gulay at prutas 

o Mga cracker 

o Mga cereal 

o Mga chip 

o Petsay 

o Dalanghita 
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Habang nagsisimula ang mga bata sa edad na ito na kumain ng mas maraming uri ng mga tekstura ng 
pagkain, nagpapakita rin sila ng tumitinding interes na pakainin ang sarili gamit ang mga kamay at 
kubyertos. Hinihikayat nang matindi ang pagkakamay at pagkain gamit ang kutsara sa mga mas bata, 
dahil mabibigyang-daan ng mga karanasang ito ang pagtuklas ng mga pagkain at pagiging komportable 
sa mga ito bago ang pagtikim at pagkain sa mga ito. Nasa ibaba ang mga simpleng tip sa paghikayat sa 
pagkakamay at pagkain gamit ang kutsara para sa mga batang 12-24 buwang gulang. 

 
 

Ang pagkain ay karanasang puno ng pandama. Madalas, titikman lang ng 
bata ang pagkain kapag nabigyan na sila ng pagkakataong hawakan ito. 
Kapag hinayaan ang mga bata na tuklasin ang mga pagkain gamit ang 
kanilang kamay, magiging mas komportable sila sa mga pagkain at 
magiging mas handa na kainin ang mga ito. 

 

 

 

  
 

Pinapakain ng batang babae 
ang sarili niya ng masarap na 
saging gamit ang kamay niya. 
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MGA TIP SA PAGHIKAYAT SA PAGKAIN GAMIT ANG KAMAY: 

 
 

① Magbigay ng maraming pagsasanay. Magbigay ng maraming pagkakataon para sa 
pagkakamay sa bawat pagkain sa itatakbo ng araw. 
 

② Humanap ng magandang posisyon. Tulungan ang bata na makahanap ng posisyon sa pag-
upo na makapagbibigay ng pagkapirmi sa katawan para sa paggamit ng mga kamay nila para 
sa pagkain. Mabibigyan din sila ng dali sa pag-akses sa mesa at/o tray ng maayos na posisyon. 
 

③ Magbigay ng mga pagkaing angkop para sa bata at angkop para sa pagkakamay sa 
pagkain. Maingat na pumili ng pagkaing maaaring kamayin. May mga pagkaing mas madaling 
kamayin kaysa iba (madali ang keso; mahirap ang sabaw) Magbigay ng pagkain na may iba’t 
ibang haba, hugis, tekstura at bigat para matulungang dumami ang karanasan ng bata. 
Magbigay ng mas malalaking piraso ng pagkain sa mga mas bata dahil mas madali itong 
pulutin at hawakan. Magbigay ng mas maliliit na piraso ng pagkain sa mas matatanda dahil 
maganda ito sa pag-develop ng kakayahang fine motor (kakayahan sa kamay at daliri). 
 

④ Pakonti-konti muna. Magbigay ng pakonti-konting pagkain para hindi mabigla ang bata. 
 

⑤ Asahan na ang kalat. Normal para sa mga batang nagsisimula pa lang ang pagdurog (at 
pagkakalat) ng mga pagkaing kinakamay. Bahagi ng proseso sa pagkatuto ang pagiging 
makalat. 
 

⑥ Susi ang konsistensi. Palaging bigyan ang bata ng maraming pagkakataong masanay sa 
pagkakamay sa mga oras ng pagkain. Mas maraming beses siyang magsasanay, mas huhusay 
siya dito. 
 

⑦ Kumain nang magkasama. Kumain ng mga pagkaing makakamay kasabay ng bata sa mga 
oras ng pagkain at sa itatakbo ng araw. Matutulungan nito ang mga bata kung paano nila 
gagamitin ang kamay at daliri nila sa pagkain at kung aling mga pagkain ang mainam para 
dito. Gusto ng mga bata na gawin ang ginagawa din ng iba, kaya maganda itong paraan para 
matulungan silang maging mas interesado at matagumpay sa pagkakamay ng pagkain.  
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MGA UNANG PAGKAIN NA  

MAINAM SA PAGKAKAMAY 

⇒ Mga hinog na prutas 

⇒ Mga lutong hiwa ng gulay 

⇒ Mga hiwa o bloke ng keso 

⇒ Mga cracker, cereal, tinapay, kanin, at biskwit para 
sa bata 

⇒ Itlog na scrambled 

⇒ Mga hiwa ng karne 

⇒ Isda, manok 

 
Tandaan: Kapag nagbibigay ng mga bagong pagkain at karanasan sa bata, 
laging bantayan siya para masigurong ligtas siya sa oras ng pagkain. 
Umiwas sa pagbibigay sa mga bata ng pagkain na bilog (halimbawa, ubas, 
longganisa, hiniwang hotdog) dahil puwede silang mabilaukan dito. 
 

Kakayahan ang pagkatutong kumain ng mga solidong pagkain, at 
kailangan nito ng pag-eensayo at oras. Kadalasan, magiging bihasa ang 
mga bata sa pagkain ng solidong pagkain bandang 2-3 taong gulang. 
Ibig sabihin na sa 12-24 buwang gulang na yugto, kailangan nila ang 
patuloy na dagdag na suporta mula sa mga tagapangalaga. 

 
  

 

Nag-eensayo ang batang babae na pakainin 
ang sarili niya gamit ang kutsara. 
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MGA TIP SA PAGHIKAYAT SA PAGKAIN GAMIT ANG KUTSARA  

  

① Humanap ng maayos na posisyon. Tulungan ang bata na makahanap ng posisyon sa pag-upo 
na makapagbibigay ng pagkapirmi sa katawan para sa paggamit ng mga kamay nila para sa 
pagkain. Mabibigyan din sila ng dali sa pag-akses sa mesa at/o tray ng maayos na posisyon. 
Kumain kasabay ng bata para maturuan siya kung paano kumain gamit ang kutsara.  
 

② Magbigay ng maraming pagsasanay. Magbigay ng maraming pagkakataon para sa pagkain 
gamit ang kutsara sa bawat pagkain sa itatakbo ng araw.  
 

③ Magbigay ng mga pagkaing angkop para sa bata at angkop para sa pagkain gamit ang 
kutsara. Maingat na pumili ng pagkain. May mga pagkaing mas madaling kainin kapag 
nagsisimula pa lang gumamit ng kutsara. Magbigay ng mga pagkaing madaling kutsarahin at 
didikit sa kutsara at hindi mahuhulog (mas malalapot na puree). Magbigay ng kutsara na 
angkop para sa bata. Halimbawa, mas madali para sa mga mas bata ang mas maliit na kutsara 
na kasiyang-kasiya sa bibig nila. Pumili ng kutsara na mas maigsi ang hawakan para maging 
mas madali ang pagpapakain ng sarili ng bata. 
 

④ Pakonti-konti muna. Magbigay ng pakonti-konting pagkain para hindi mabigla ang bata. 
 

⑤ Siguruhing hindi dudulas. Gumamit ng mamasa-masang bimpo o placemat na non-skid sa 
ilalim ng plato o mangkok para mas maging madali ang pagkukutsara ng pagkain. 
 

⑥ Susi ang konsistensi. Palaging bigyan ang bata ng maraming pagkakataong masanay sa 
paggamit ng kutsara sa mga oras ng pagkain. Mas maraming beses siyang magsasanay, mas 
huhusay siya dito. 
 

⑦ Asahan na ang kalat. Normal para sa mga batang natututo pa lang na pakainin ang sarili nila 
gamit ang kutsara na maging mas marami ang pagkaing napupunta sa katawan nila at sa tray. 
Bahagi ng proseso ng pagkatuto ang pagiging makalat. 
 

⑧ Kumain nang magkasama. Kumain gamit ang kutsara kasabay ng bata sa mga oras ng pagkain 
at sa itatakbo ng araw. Matutulungan nito ang mga bata kung paano nila gagamitin ang 
kutsara sa pagkain Gusto ng mga bata na gawin ang ginagawa din ng iba, kaya maganda itong 
paraan para matulungan silang maging mas interesado at matagumpay sa paggamit ng kutsara 
sa pagkain. 

 
Pinakanatututo ang mga bata sa panonood at sa paggawa. Una, 
pinapanood nila ang iba at pagkatapos ay susubukin nilang mag-isa. 
Nakatutulong ang pagkain kasama ng mga tagapangalaga upang 
masuportahan ang proseso sa pagkatuto ng bata sa oras ng pagkain. 
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ANG HALAGA NG LAKI NG KUTSARA 

Madalas, gusto ng mga batang pakainin ang sarili nila, pero ang ibinibigay sa kanilang kutsara ay 
hindi angkop sa pangangailangan nila sa paglaki. 

Kailangan ng mga bata (may kapansanan man o wala) ang mga kutsara na:  

① kasiya sa mas maliit nilang bibig. 
② may hawakan na maigsi para mas madali ang pagtutok sa bibig nila.  
③ angkop ang gaan para mahawakan at maiangat paulit-ulit papunta sa bibig nila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para sa karagdagang impormasyon sa pagkain gamit ang kutsara, sumangguni sa 
Kabanata 1 at 2. 

Para sa karagdagang impormasyon sa anatomiya ng kutsara, sumangguni sa Apendiks 9H. 

 

 

Ang mga batang ito ay may kutsarang 
bakal at pangmatanda ang sukat. 
Masyadong Malaki ang uka at hindi ito 
madaling magkakasiya sa maliit nilang 
bibig. Masyadong mahaba ang 
hawakan at nahihirapan sila sa 
pagtutok nito sa bibig nila. 

Madaling nahahawakan ng batang 
ito ang magaang pulang kutsara at 
nadadala niya ito sa bibig niya. 
May mas maliit din itong uka na 
kasiya sa bibig niya at mas 
maigsing hawakan. 
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MGA SUSING PUNTO SA EDAD NA ITO 

Sa taong ito ng buhay, mabilis na nagde-develop ang bata sa lahat ng area, kabilang na 
ang kung ano ang kinakain at iniinom nila at kung paano sila nagiging kabilang sa mga 

gawaing ito. Habang lumalago ang kakayahan ng bata, kailangang handa ang mga 
tagapangalaga na baguhin ang mga uri ng pagkaing ibinibigay nila, ang paraan ng pagkain ng bata at 
ang antas ng suportang ibinibigay nila. 

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Kahit sa pagtanda ng bata, nananatiling magkaugnay ang bawat saklaw ng pag-develop. 
Habang lumalago ang kakayahan ng bata, mas nagiging handa sila sa pagharap sa iba’t 
ibang mga hamon tulad ng iba’t ibang tekstura ng pagkain, pag-inom gamit ang straw at 
pagpapakain sa sarili, atbp. 
 

② Dapat ay maunawaan ng mga tagapangalaga kung ano ang inaasahan sa mga bata sa edad 
na ito para alam nila kung kailan magbibigay ng mga bagong karanasan, tulad ng mga bukas 
na baso, straw o mga bagong tekstura ng pagkain, at kung kailan kailangan pa ng bata ang 
mas mahabang oras at mas maraming suporta. 
 

③ Hindi laging magagamit ang parehong gamit sa pagpapakain sa lahat ng bata—hindi tayo 
puwedeng gumamit ng “one size fits all” na paraan.  
 

④ Kapag binigyan ng sapat na pagkakataon habang maaga, kaya ng mga bata na matuto nang 
mabilis na maging mas aktibong kalahok sa oras ng pagkain. 
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SEKSIYON 3.3: PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 12-24 
BUWANG GULANG 

 

 
ANG HALAGA NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN 
Napakahalaga ang kung paano natin pinoposisyon ang bata sa pagpapakain. Nagiging mas madali ang 
pagkain para sa bata dahil sa ilang mga posisyon, at nagiging mas mahirap at baka nga hindi ligtas ang 
pagkain dahil sa ilang mga posisyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinatalakay ng seksiyon na ito ang pinakamainam na mga posisyon para sa pagpapakain ng mga 
batang 12-24 buwang gulang, paano gawin ang mga posisyong ito at aling mga bata ang mas angkop 
para sa bawat posisyon. 

Ang maayos na pagpoposisyon ay maraming 
benepisyo para sa mga bata at 
tagapangalaga tulad ng:  

 Mas napapanahong mga pagpapakain 
 Mas matagumpay na pagkain ng iba’t 

ibang uri ng pagkain 
 Mas mataas na pagkonsumo 
 Mas matagumpay na pagpapakain sa 

sarili 
 Mas masayang pagkain at oras ng 

pagkain 
 Mas mabuting paglago at nutrisyon  
 Mas kaunting insidente ng pagkakasakit at 

kamatayan 
 Kapag maayos ang pagpoposisyon, 

mas masaya ang mga tagapangalaga 
at bata at nagiging positibong 
karanasan ang pagpapakain. 

 

Ang di-maayos na pagpoposisyon ay may 
mga panganib tulad ng: 

Ø Hindi mabisa at mas matagal na 
pagpapakain 

Ø Mas hindi matagumpay sa pagtanggap at 
pangangasiwa ng iba’t ibang pagkain  

Ø Mas mababang pagkonsumo 
Ø Mas hindi pagiging masaya sa pagkain at 

oras ng pagkain 
Ø Mas mahirap na pagpapakain ng sarili 
Ø Salat na paglago at nutrisyon 
Ø Mas maraming insidente ng pagkakasakit 

at kamatayan  

Ø Kapag hindi maayos ang 
pagpoposisyon, maaaring maging 
mahirap at negatibong karanasan ang 
pagpapakain para sa mga bata at 
tagapangalaga. 
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MGA SUSING PUNTO KAPAG NAMIMILI NG 

POSISYON SA PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 12-24 
BUWANG GULANG: 

 

 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng ulo at leeg ng bata? 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng katawan ng bata? 

Deretso bang sapat ang pagkakaposisyon ng bata?  

Komportable ba ang nagpapakain/nangangalaga sa posisyong ito? 

Dagdag pa, maaaring kailanganin ding isaalang-alang ang iba pang pangangailangan ng bata 

tulad ng:  

① Gaano kalaki ang bata? Mas mahirap hawakan sa ilang posisyon ang mas malaking bata.  
 

② Gaano kalakas ang bata? Maaaring kailanganin ng mas mahinang bata ang posisyon na 
pinakanagbibigay ng suporta, kompara sa mas malakas na bata na kailangan ng posisyon 
na mas kaunti ang suporta. 

 

Gumagamit ng maayos na 
pagpoposisyon ang 

tagapangalagang ito habang 
pinapakain ang bata. 



KAB.  3|SEKS IYON 3.3 :  PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN,  12 -24  BUWANG GULANG 

 
166 

③ Sinusubok ba ng bata na pakainin ang sarili niya? Kung hindi pinapakain ng bata ang sarili 
niya, baka kayanin niya at maging mahusay siya dito kapag binigyan ng sapat na suporta at 
maraming pagkakataon na magsanay.  
 

④ Mukha bang komportable ang bata sa posisyon? Ang batang hindi komportable ay batang 
hindi kakain nang mabuti  
 

⑤ Nakakakain ba nang mabuti ang bata sa posisyong ito o malikot ba siya? Ang batang 
malikot ay batang hindi kakain nang mabuti.  
 

⑥ Madalas bang nauubo o nabibilaukan ang bata sa posisyong ito? May panganib ng salat na 
nutrisyon, pagkakasakit, at di matagumpay na pagpapakain kapag nauubo o nabibilaukan 
ang bata.  

 

MGA HALIMBAWA NG MAAYOS AT DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN NG BATANG 12-24 BUWANG GULANG (SA HITA) 

 

DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON  

o Hindi gaanong suportado ang ulo at leeg ng bata 
o Masyadong nakapalikod ang ulo at leeg ng bata 
o Hindi nakabaluktot ang balakang ng bata 
o Nakaarko ang likod ng bata 
o Mukhang hindi komportable ang bata 
o Masyadong nakahilig pataas ang kutsara para 

matugunan ang nakapalikod na ulo ng bata 

 

MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaaangat ang bata nang may ulong mas 
mataas kaysa balakang 

o Maayos ang pagkakasuporta sa ulo at leeg gamit 
ang braso at dibdib ng tagapangalaga 

o Nasa neutral at nakaharap na posisyon ang ulo 
o Nakaipit ang bata malapit sa katawan ng 

tagapangalaga 
o Nakaipit ang mga braso at hita papunta sa 

katawan ng bata 
o Medyo nakabaluktot ang balakang  
o Ibinibigay ang kutsara kahilera ng bibig ng bata  
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 MGA HALIMBAWA NG MAAYOS AT DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN NG BATANG 12-24 BUWANG GULANG (SA UPUAN) 

MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaupo nang maayos ang bata sa silyang
maayos ang suporta

o Mahusay ang pagkakasuporta sa ulo, leeg at
katawan

o Angkop na ginagamit ang mga dagdag na kumot
at mga unan para masuportahan ang posisyon

o Nakatupi ang balakang
o Nakatupi ang tuhod sa anggulong 90-degree
o Nasusuportahan ang mga paa ng tuntungan
o Madaling naaabot ng bata ang tray
o Malaya ang mga braso para mahawakan ang

mga pagkain at nasusuportahan ng tray

DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON

o Masyadong nakahiga ang sanggol at masyadong
malayo sa tray, kaya mahihirapan siya sa
paghawak sa pagkain

o Hindi maayos ang pagkakasuporta ng upuan sa
ulo at leeg ng bata

o Nakalambitin ang paa nang walang suporta
o Nadudulas ang bata paalis ng upuan
o Nakaderetso ang tuhod at hindi nakatupi
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PINAKAMAAYOS NA MGA POSISYON PARA SA PAG-
INOM SA BASO, PAGKAKAMAY SA PAGKAIN, AT 
PAGKAIN GAMIT ANG KUTSARA 
Habang lumalago at nagde-develop ang bata, maaaring asahang kailanganing magbago ng posisyon sa 
pagpapakain sa kanila. Halimbawa, maaaring nakaupo sa hita ng tagapangalaga ang 12-buwang gulang 
na bata habang pinapakain. Habang lumalaki ang bata, kakayanin na niyang umupo sa silya sa mesa 
kasama ang mas may edad na mga bata, at kaya na rin niyang pakainin ang sarili niya. 

 
Kung hindi tama ang pakiramdam ng kasalukuyang posisyon para sa 
iyo o para sa bata, OK lang na sumubok ng ibang posisyon (at upuan). 
Minsan, kailangang sumubok ng mga tagapangalaga ng maraming 
posisyon hanggang sa mahanap nila ang “sakto lang.” 

 

Nakalista sa ibaba ang pinakakaraniwang mga posisyon na ginagamit para sa pagpapakain ng mga 
batang 12-24 buwang gulang. Maaaring maraming posisyon ang maging angkop sa pangangailangan ng 
isang bata, pero hindi lahat ng posisyong ito ay magiging mabisa para sa bawat bata. 

 

 

 
NAKAUPO NANG DERETSO AT NAKAHARAP NA 
POSISYON (SA HITA O SA SAHIG)  

PAANO:  Ipuwesto ang bata sa posisyon na maayos ang pagkakasuporta 
(1) nang nakaupo nang deretso sa hita mo, o (2) nang nakaupo sa sahig. 
Nakaharap dapat ang bata sa iyo habang nasa hita o nasa sahig. 

 
MAINAM PARA SA:  karamihan ng mga batang 12-24 buwang 
gulang; pagpapakain gamit ang kutsara, pag-inom mula sa baso, pag-
inom sa straw 
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o Mga batang 12-18 buwan na pinapakain ng kanilang mga 
tagapangalaga 
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NAKAUPO NANG DERETSO AT NAKAHARAP NA POSISYON (SA 

CHILD SEAT/HIGH CHAIR) 

PAANO:  Ipuwesto ang bata sa posisyon na maayos ang 
pagkakasuporta sa child seat o sa high chair. Nakaharap 
dapat ang bata at komportable sa upuan. Hawak mo dapat 
ang pagkain, baso at/o kutsara at/o puwedeng tulungan ka 
ng bata. Makatutulong ang paggamit ng tray o mesa para sa 
paghikayat ng pagtuklas ng mga pagkain at pagpapakain ng 
sarili gamit ang kamay, mga kubyertos at mga baso. 
 

MAINAM PARA SA:  karamihan ng mga batang 12-24 
buwang gulang; pagpapakain gamit ang kutsara, pag-inom 
mula sa baso, pag-inom sa straw 
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga batang 12-24 buwang gulang na handa nang pakainin ang sarili nila 
o mga batang inaayawan na mapakain sila ng tagapangalaga 
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CHECKLIST NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN NG 
12-24 NA BUWAN 

  

 

 

  

SA 12-24 NA BUWAN, ANG BATA AY: 

� nakaposisyon ang balakang nang 90-degree at mas mababa kaysa ulo 

� nakaderetso at mabuti ang pagkakasuporta sa katawan gamit ang katawan ng tagapangalaga o 
upuan—hindi nakahilig paharap, palikod o sa magkabilang gilid 

� pantay ang balikat at nakaharap 

� nakagitna ang ulo at nasa sentro, neutral na posisyon nang medyo nakatungo 

� nasa 90 degrees na anggulo ang tuhod 

� nakalapat ang paa sa sahig, sa tuntungan ng paa o sa katawan ng tagapangalaga 

Ulo 

Balikat 

Balakang 

Katawan 

Tuhod 

Paa 



KAB.  3|SEKS IYON 3.3 :  PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN,  12 -24  BUWANG GULANG 

 
171 

 
MGA SUSING PUNTO SA EDAD NA ITO 

Habang lumalaki ang bata, nagiging mas komplikado at interaktibong proseso ang oras 
ng pagkain. Nananatiling mahalaga ang maayos na pagpoposisyon sa tagumpay ng bata sa 

pagkain. Nabibigyan rin ang bata ng pagkapirming pisikal kapag maayos ang pagpoposisyon, 
tungo sa mas mabisang pagpapakain ng sarili. Kailangang may kasanayan ang mga tagapangalaga sa 
pag-unawa ng mahahalagang aspekto ng tamang pagpoposisyon para sa pagpapakain para mapakain 
ang mga bata nang ligtas at komportable, at mabibigyan sila ng oras para mahasa ang kakayahan at 
pagsasarili sa pagkain. 

  

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 

 

 

 

① Ang maayos na pagpoposisyon sa pagpapakain ay nagdudulot ng ligtas na pagkain, paghasa 
ng kakayahan sa pagkain at mas mataas na kapasidad para sa pagpapakain ng sarili. 
 

② Kailangang isaalang-alang ng tagapangalaga ang mga susing aspekto ng pagpoposisyon at 
ang indibidwal na pangangailangan ng bata para makapili ng pinakamainam na posisyon 
para sa oras ng pagkain. 
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SECTION 3.4: HIGIT PA SA PAGKAIN: MGA 
TIP PARA MASUPORTAHAN ANG BATANG 
12-24 BUWANG GULANG 

Nananatiling mahalagang panahon para sa bata ang ikalawang taon ng buhay. Maraming natututuhan 
ang mga bata tungkol sa sarili nila at sa mundong nasa paligid nila sa pamamagitan ng araw-araw nilang 
karanasan at sa ugnayan sa mga tagapangalaga. At dahil mas marunong na sila at mas malakas, kaya 
nilang gumawa ng mas maraming bagay! Sa seksiyon na ito, magbabahagi kami ng mga simpleng idea 
para mahikayat ang malusog na pag-develop sa lahat ng area ng ikalawang taon ng buhay ng bata—higit 
pa sa pagkain. 

 

MGA KILOS NA MOTOR 
Kapag kayang maikilos ng bata ang katawan niya at tumuklas ng daigdig, napalalago niya ang 
parehong katawan at utak. Gayundin, ang pagsuporta sa pagkilos ng bata ay derektang pagsuporta rin 
sa kakayahan niyang kumain. Madalas na wala gaanong mga isyu sa pagkain ang malalakas na batang 
may mabubuting kakayahang motor, at mas madaling maresolba ang anumang mga isyu. 

 
MGA GAWAING 
MOTOR (PISIKAL) 

PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

Mga Larong may 
Malalaking Paggalaw 

⇒ Kahong bahay: Gumawa ng mga bahay mula sa mga malalaking kahon 
na maaaring galugarin at pasukan ng mga bata. Butasin ang mga gilid 
para sa mga pinto at bintana. Maging masaya sa paggapang paloob 
at papasok ng “bahay.” 

⇒ Paglalaro ng bola: Magsalitan sa paghagis, pagpapagulong at pagsipa 
ng bola pabalik-balik. Hayaang maglaro ang maraming bata nang 
magkakasama. 

⇒ Pagtulak at paghila: Bigyan ang bata ng maraming pagkakataon para 
itulak at hilahin ang malalaking bagay para masanay na humakbang. 
Maaaring maging mabisa ang malalaking laruang kotse at trak, mga 
bagay na may gulong, mga laruang de-tulak, kahon, basket ng labahan 
at mga magagaang muwebles (mga silya). 

⇒ Paglalaro sa labas: Hikayatin ang mga bata na maglaro ng bola, 
magsanay na umakyat at bumaba ng hagdan at mga rampa, akyatin 

 Sa pagsali ng mga suportang ito sa bata sa pang-araw-araw na mga gawain, nasusuportahan rin 
ng mga tagapangalaga sa pinakamabisang paraan ang paglago ng bata nang di 

nangangailangan ng maraming dagdag na oras. Subuking idagdag ito sa mga oras ng pagkain, 
kapag nagbibihis/naghuhubad, habang nagpapalit ng lampin, kapag naliligo, kapag 

nagbibigay ng ginhawa at kapag nag-aalaga ng maraming sanggol nang sabay-sabay. 
Halimbawa, habang pinapakain ang isang bata, naglilibang naman ang isa pang bata sa sahig 

malapit sa tagapangalaga. 
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ang mga bagay sa palaruan, at magsaya sa pagtakbo at pagtuklas.  

⇒ Kariton: Hikayatin ang bata ng punuin ang isang kariton ng kanilang mga 
kaibigan o ng ibang mga bagay at pagkatapos ay paandarin ito sa 
pamamagitan ng pagtulak o paghila. Gagana rin ang basket ng labada 
o kahon na may tali o pisi. 

⇒ Pag-akyat sa hagdan: Hawakan ang kamay ng bata habang nagsasanay 
na umakyat at bumaba ng hagdan. Mainam ang pag-akyat ng isa 
hanggang tatlong hakbang ng hagdan. 

⇒ Kalayaang lumibot at tumuklas: Magbigay ng maraming pagkakataon 
para sa mga bata na malayang tuklasin at libutin ang paligid nila gamit 
ang malalaking galaw tulad ng paggapang, pagtayo, pagtakbo, 
paglakad, atbp. 

Pagkilos at Musika 

⇒ Sayawan: Magpatugtog ng musika na gusto ninyo, at magsayaw nang 
magkasama. 

⇒ Kantahan: Kumanta, umawit ng tugmaan at igalaw ang katawan. 

⇒ Gumawa ng musika: Magsaya sa paggawa ng sariling musika 
(pagtambol at pag-alog) gamit ang mga laruang instrumento o pang-
araw-araw na gamit tulad ng mga kawali at kaldero. 

Paglalaro Gamit ang 
Daliri at Kamay 

⇒ Paglalaro sa mesa: Gumamit ng maliit na mesa, kahon o nakabaligtad na 
na basket ng labada bilang mesa para sa mga bata na puwedeng 
gamitin para sa paglalaro (bloke, puzzle, atbp.), pagkain at paggawa 
ng sining (pagguhit, pagpinta, atbp.). 

⇒ Paglalaro ng bloke: Matuwa sa pagpatong ng mga bloke at pagtumba 
dito. Mas madaling pagpatong-patungin ang malalaking bloke. 

⇒ Basketball: Maghagis ng mga bagay papasok sa basket ng labada, 
kahon, lalagyan o basurahan bilang laro. Gumamit ng mga bagay 
bilang bola tulad ng malalambot na bola, maliliit na mga unan, bean 
bag o mga stuffed toy. 

⇒ Punuin at itapon: Mangolekta ng mga lalagyan at magkatuwaan sa 
pagpuno sa mga ito ng mga bagay at pagtapon sa mga bagay na ito. 
Magiging angkop dito ang mga kahon ng sapatos, karton na kahon, 
mga plastik na lalagyan at timba. 

⇒ Paggawa ng art: Maglibang sa paggawa ng mga disenyo at guhit gamit 
ang mga krayola, marker, chalk, mga lapis, pintura o kahit nga tubig 
lang at lupa. Gumamit ng mga daliri o mga brush.  

⇒ Malalaking katuwang: Pakiusapan ang mga bata na maging katuwang sa 
mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbibihis at paghuhubad, 
paghuhugas ng kamay at iba pang gawain sa paglilinis. 

 

 Nagagamit ng mga batang ito ang marami nilang oras 
sa labas para sa pagtakbo, pagtalon, pag-akyat at 

paggalaw ng mga katawan nila sa maraming paraan 
para mabuo ang mga kakayahang motor nila at 

maglibang. 
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PAGLALARO AT PAGKATUTO 
 Ang pagsuporta sa maagang paglalaro at pagkatuto ng bata ay isang bagay na madaling magawa araw-
araw. Ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng bata ay sa paglalaro. Samakatwid, kapag kayang 
maglaro ng bata, tumuklas ng mga bagay, makipag-ugnayan sa iba at tumuklas ng paligid niya, 
lumalakas rin ang utak niya.   

 
MGA GAWAIN SA 

PAGLALARO AT 
PAGKATUTO 

PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

Pagsasalita, Pagkanta, 
Pagbabasa, at 

Pagkatuto  

 

 

⇒ Kuwentuhan: Magbasa ng mga libro nang magkasama o ikuwento ang 
mga paborito ninyong mga kuwento. Magpalitan ng mga tugmaang 
pambata o mga espesyal na mga kuwentong bayan. 

⇒ Kantahan: Makinig sa musika at makipagkantahan sa bata. Magsaya sa 
pagsabay sa mga kantang alam ninyo. 

⇒ Daldalan: Makipag-usap tungkol sa kung ano ang ginagawa ng bata, kung 
ano ang ginagawa mo at kung ano ang ginagawa ninyo nang 
magkasama. Gumamit ng mga salita para pangalanan ang mga hugis, 
kulay, bilang, letra, bahagi ng katawan, hayop, pagkain, mga kilos, 
damdamin at iba pang mga karaniwang pang-araw-araw na bagay at 
mga pamilyar na tao. 

⇒ Pakikipaglaro: Maglibang sa pakikipaglaro at pagkukunwari. Mag-alaga 
ng mga manikang bata nang magkasama (pakainin sila, padighayin, 
patulugin), magbahay-bahayan, maglutu-lutuan o isipin na kunwari ay 
mga hayop kayo. 

⇒ Pagbibilang: Gumamit ng mga bilang sa itatakbo ng araw kasama ang 
bata. Bilangin ang lahat—ang bilang ng mga silya sa kuwarto, mga bata, 
mga sapatos, mga bola, atbp. 

 

Paglalaro sa Sahig  

⇒ Makipaglaro sa level ng bata: Natutuwa ang mga batang nasa edad na 
ito sa paglalaro sa sahig gamit ang mga lalagyan, bloke, bola, mga 
basong nagpapatong-patong, bula, kawali at kaldero, mga laruang 
plato, manika, kotse/trak, malalaking laruang panlabas, mga libro, mga 
puzzle, mga clay na gawa sa bahay at mga gawain sa art. 

Masaya ang mga batang ito na nakikipaglaro sa isa’t 
isa at sa kanilang tagapangalaga sa itinatakbo ng 

araw. 
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KOMUNIKASYON AT MGA UGNAYAN 

Ang pagsuporta sa maagang komunikasyon at mga ugnayan ng bata ay isang bagay na madaling 
magawa araw-araw. Isa itong magandang paraan para malinang ang mga ugnayan sa pagitan ng mga 
tagapangalaga at mga bata. Pangunahing paraan ang mga positibong ugnayan sa pagbuo ng malalakas 
na bata, sa kabila ng mga paghihirap na makakaengkuwentro nila. Kapag malalim ang ugnayan ng mga 
tagapangalaga sa bata, nararamdaman ng mga bata na ligtas sila, panatag, at handa nang lumago. 

  
 

MGA GAWAIN SA 
KOMUNIKASYON AT 

PAKIKIPAG-UGNAYAN 

PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

Paglalaro sa Sahig 

⇒ Makipag-ugnayan nang madalas: Kapag magkasama, 
makipagkuwentuhan, makipagdaldalan, magbasa at kumanta o hunihan 
ang bata. Gumawa ng nakatatawang mukha at mga tunog nang 
magkasama. Magbahagi ng mga espesyal na tugmaan o mga tula, 
tumingin sa mga larawan at maglaro ng mga simpleng laro tulad ng 
bulaga. Ulitin ang mga tunog ng bata at hikayatin ang pag-uusap sa 
pagitan ninyong dalawa.  

 

Pagpapakalma 

 

 

⇒ Magturo ng pagpapakalma: Sa mga panahong masama ang loob ng 
bata, gumamit ng paulit-ulit na mga kilos at tunog para mapakalma ang 
bata tulad ng pag-uga, pagduyan, pagtalbog, pagmasahe, pagkanta, 
pagpapatahan, atbp. 

⇒ Magsabi agad: Kausapin ang bata bago magkaroon ng mga bagong 
gawain, pangyayari at mga tao.  

⇒ Pagdedesisyon: Bigyan ang bata ng dalawang pagpipilian para 
matulungan siyang mapangasiwaan ang mga nararamdaman niya at 
mga pagdedesisyunan (“Gusto mo ba ng libro o mga bloke?”) 

⇒ Magbahagi ng nararamdaman: Tulungan ang bata na matukoy ang 
nararamdaman niya sa pakikipagkuwentuhan tungkol dito. Bigyan ng 
pangalan ang mga damdaming ito para matulungan ang batang 
maunawaan kung ano ang nararamdaman niya at ng iba. 

Mga Positibong 
Interaksiyon 

⇒ Umugnay nang madalas: Ulitin ang mga tunog at salita na ginagawa ng 
bata, o ang mga mukha niya, tulad ng pagngiti at pagbelat. Bigyan ng 
panahon ang pagtitig sa bata sa mga gawain tulad ng pagpapalit ng 
lampin, pagpapakain at pagpapaligo. Gumamit ng haplos at hawak 
para makipag-ugnayan sa bata tulad ng yakap, masahe, pagkarga at 
pagbuhat, atbp.  

Palagiang Pagkalinga 
⇒ Tumugon nang mabuti: Kapag nagpapakita ng sama ng loob ang bata 

dahil sa gutom, dahil sa maduming lampin, dahil sa sakit, o sa 
paghahanap ng atensiyon, tumugon sa kaniya palagi at kaagad nang 
may nakakalmang mga salita at/o paghaplos at kalingang pisikal.   
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MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

Ang ibig sabihin ng pagiging mapagkalingang tagapangalaga ay ang pagsuporta sa mga bata 
hindi lang sa oras ng pagkain, kundi sa lahat ng iba pa niyang gawain sa buong araw. Ang bawat 

gawain sa buong araw ng bata ay pagkakataon para mapaunlad ang buhay niya. Hindi kailangang 
maging komplikado ng mga gawaing ito o magtagal ng ilang oras, at anumang bagay ay puwedeng 
maging laruan. Gumamit ng mga bagay na madaling makuha sa paligid mo, at magbigay ng maiigsi pero 
madalas na panahon sa buong araw para sa mga gawain. Dahil magkakaugnay ang iba’t ibang uri ng 
pag-develop, madalas iba’t ibang mga saklaw ng pag-develop ang masusuportahan nang sabay-sabay 
sa pagsasagawa ng isang simpleng aktibidad.  

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 

 

 
① Magkakaugnay ang lahat ng mga area ng pag-develop ng bata. Maaaring positibong 

maapektuhan ng pagsuporta sa isang area ang isa pang area. Dagdag pa, ang pagsuporta sa 
kabuuan ng bata ay susuporta rin sa pag-develop ng pagpapakain. 

② Ang mga bata sa edad na ito ay nagiging mas aktibo at interesado sa mga tao, bagay at 
aktibidad na nangyayari sa paligid nila. Mahusay itong oras para mahikayat ang mga 
kakayahan tulad ng pagpapakain sa sarili. 

③ Ang bata ang makikinabang kapag nakahanap ang tagapangalaga ng maiigsing panahon sa 
buong araw para maisagawa ang mga gawaing makasusuporta sa pangkalahatan niyang 
pag-develop. 

 

Natutuwa ang batang lalaking ito 
sa personal na oras niya kasama 
ang espesyal na tagapangalaga 

habang naglalaro nang 
magkasama. 
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Seksiyon 4.1: Mahahalagang Milestone sa 
Development para sa Pagpapakain: 24-36 Buwang 
Gulang 

Seksiyon 4.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain 
para sa Batang 24-36 Buwang Gulang 

Seksiyon 4.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para 
sa Batang 24-36 Buwang Gulang 

Seksiyon 4.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa 
Pagsuporta sa Batang 24-36 Buwang Gulang 

 
 

 

BAHAGI 2 | KABANATA 4 

KAMUSMUSAN: 24-36 BUWANG GULANG 

 

“Mas madaling bumuo ng matitibay na bata kaysa ayusin ang basag na mga tao.”  

 Frederick Douglas  
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SEKSIYON 4.1 MAHAHALAGANG MILESTONE SA 
DEVELOPMENT PARA SA PAGPAPAKAIN:  24-36 
BUWANG GULANG 

    
ANG KAHALAGAHAN NG MGA MILESTONE SA DEVELOPMENT 

Sa ikatlong taon ng buhay (mula 24-36 buwang gulang), patuloy na nagpapakita ng paglago at pag-
develop ang mga bata, at nagiging bihasa rin sila sa maraming kakayahan. Sa edad na ito, maaaring 
tawaging “toddler” o “musmos” ang mga bata. Lumalakas sila sa pisikal na aspekto at nagiging mas 
pirmi ang mga katawan, nakakapagpahayag sila nang mas marami gamit ang mga salita at mas 
mahahabang mga parirala, mas nagtitiwala at mas nagiging komportable sila sa mga pangunahin nilang 
relasyon, mas nakikipag-ugnayan sila sa mga kaibigan, mas nalulutas nila ang mga problema, mas 
nakakapaglaro sila nang mas magaslaw at mas naliligayahan sila sa paggawa ng maraming gawain nang 
sarili lang nila. Dahil magkakaugnay ang mga saklaw ng pag-develop at naiimpluwensiyahan nila ang 
isa’t isa, mahalagang tingnan ang pag-develop ng bata sa holistikong paraan. Kapag nag-aalaga ng mga 
batang na 24-36 buwang gulang na nangangailangan ng dagdag na tulong sa pagpapakain, mahalagang 
maisaalang-alang ang lahat ng saklaw ng pag-develop.  

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bawat developmental domain, sumangguni sa 
Introduksiyon. 

HALIMBAWA NG HOLISTIKONG PAGTINGIN SA PAGPAPAKAIN (24-
36 BUWANG GULANG): 

 
SAKLAW NG PAG-DEVELOP 

 
DEVELOPMENTAL MILESTONES  
(KAKAYAHAN) 

 

 

Adaptibo 

Nakapagpapahinga nang mabuti ang bata kapag 
gabi at nakaiidlip araw-araw 

  

 

Motor | Komunikasyon | Kognitibo 

Nauupo ang bata sa silya niya kapag oras ng 
pagkain at nakagagamit siya ng mga salita para 
masabi sa tagapangalaga niya na gutom na siya.   

 

 

Social-Emotional | Komunikasyon | Bisyon 

Ngumingiti at natutuwa sa pagkasabik ang bata 
kapag nakikita niyang lumalapit ang tagapangalaga 
niya sa upuan niya nang may dalang pagkain. 

 

  
  

Social-Emotional | Komunikasyon | Pakikinig 

Tumutugon ang bata sa mga tanong ng 
tagapangalaga habang kumakain (“Gusto mo pa 
ba?” “Gusto mo pa ba ng tubig?”) gamit ang mga 
salita at senyas. 
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Adaptibo | Motor | Kognitibo |  
Social-Emotional | Komunikasyon 

Nagpipilit ang bata na pakainin ang sarili niya gamit 
ang kamay at kubyertos at nagsasabi siya ng 
“Nagawa ko!” kapag matagumpay siya. 

         

 

 

Komunikasyon | Kognitibo | Social-Emotional 

Tumutulong ang bata sa paghugas ng kamay at 
mukha, at nililinis niya ang pinagkainan niya 
pagkatapos kumain nang may suporta. 

 

Komplikadong proseso ang pagpapakain at sangkot dito ang lahat ng saklaw ng pag-develop. Kahit pa 
isang saklaw lang ang hindi maayos na gumagana, maaaring makalikha ito ng mga hamon para sa bata 
at sa kaniyang mga tagapangalaga. Samakatwid, mahalagang maging malawak ang tingin sa mga bata 
para maintindihan ang kompletong lawak ng kanilang mga kakayahan at pangangailangan. Sa pag-
unawa ng mga batayang milestone ng pag-develop (na kilala din sa tawag na kakayahan) at kung paano 
sila nagtutuwang, mas kayang matukoy ng mga tagapangalaga kung maayos ang pagkabuo ng bata at 
kung kailan mayroong problema. Magkakaugnay ang mga kakayahan, at laging mayroong mga 
oportunidad para masuportahan ang bawat saklaw ng pag-develop sa mga simple at pang-araw-araw 
na gawain tulad ng oras ng pagkain. 

 
Mas maagang matukoy ang mga hamon, mas maagap rin na mabibigay 
ang suporta na magreresulta sa mas masaya at mas malusog na mga 
bata. 

Tandaan: Proseso ang pag-develop at mayroong malawak na sakop ng panahon 
kung kailan nagkakaroon ng kakayahan ang mga bata. Kailangang maging 
pamilyar sa mga karaniwang milestone ng pag-develop ang mga tagapangalaga 
para matugunan sa pinakamainam na paraan ang pangangailangan ng mga 
batang pinagsisilbihan nila.  

  

 

Nalilibang ang mga musmos sa mga 
aktibidad sa labas nang magkakasama. 

Paglalaro ang paraan kung paanong 
natututo at lumalakas ang katawan at utak 

ng mga bata. 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23 ,24 ,26 

MGA BATANG 24-30 BUWANG GULANG 

Adaptibo: 

 

⇒ Mas nadadalian na sa pag-inom mula sa baso at straw  

⇒ Mas nadadalian na sa pagpapakain ng sarili gamit ang kamay at mga kubyertos 

⇒ Hinuhugasan ang mga kamay at mukha nang may suporta 

⇒ Bihasa na sa pagkain ng halos lahat ng pagkain—pero maaaring magpakita ng 
matinding pagkahilig para sa ilang pagkain   

Komunikasyon: 

 

⇒ Tumutugon sa mga simpleng tanong 

⇒ Nauunawaan ang iba’t ibang sukat (“malaki” at “maliit”) 

⇒ Humihingi ng tulong sa mga personal na pangangailangan gamit ang salita 

⇒ Nakakapagtagpi ng mas maraming salita para makabuo ng mga parirala (“Gusto ko 
ng _____,” “Pahingi pa po ng tubig”) 

Fine at  
Gross Motor: 

⇒ Nakapaghahagis ng bola nang may katumpakan sa pupuntahan 

⇒ Nakasasalo ng bola sa pag-ipit nito sa dibdib niya 

⇒ Nakalalakad at nakatatakbo nang mas malayo nang walang suporta 

⇒ Nakagagapang pababa ng hagdan nang walang suporta 

Kognitibo: 

 

⇒ Natutugma ang mga bagay sa katambal na larawan 

⇒ Nasasabi ang sariling edad 

⇒ Nakokompleto ang paglalaro nang may maraming hakbang tulad ng pakainin ang 
manika, padighayin ang manika, ihiga ang manika sa kama, atbp. 

⇒ Nauunawaan ang konsepto ng “isa,” “isa pa,” at “lahat” 

Social-Emotional: 

 

⇒ Inaangkin ang ilang mga bagay bilang kaniya (“akin”) 

⇒ Napapansin kapag malungkot, masama ang loob o masaya ang iba 

⇒ Iniiwasan ang mga karaniwang panganib tulad ng apoy, kutsilyo, kalan, atbp. 

⇒ Naghihintay ng pagkakataon niya (hal., sa laruan) paminsan-minsan kapag 
ginabayan 

Bisyon: 

 

⇒ Sinusubok na gayahin ang pagguhit ng mga linya at bilog   

⇒ Namamasdan ang serye ng mga larawan 

⇒ Napapanood at nauulit ang kilos ng ibang mga bata 

⇒ Nakikilala ang pamilyar na mga matatanda sa mga larawan 

Pandinig: ⇒ Nakikilala ang pagkakaiba sa mga binibigkas na tunog nang mas madali 

⇒ Nauulit ang mga salita at mas mahahabang mga parirala nang mas madalas 

⇒ Nakagagamit ng mas maraming binibigkas na tunog nang mas wasto sa mga salita   

⇒ Mas madaling nakatutugon sa mas komplikadong mga panuto 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP  23 ,24 ,26 

MGA BATANG 30-36 BUWANG GULANG 

Adaptibo: 

 

⇒ Bihasa nang nakaiinom sa baso at gamit ang straw 

⇒ Bihasa nang napapakain ang sarili gamit ang kamay at mga kubyertos 

⇒ Nakapaghuhugas ng kamay at mukha nang walang suporta 

⇒ Nakapaglilinis ng mga natapon at mga nakalat nang may suporta 

 
Komunikasyon: 

 

⇒ Nakatutugon sa panuto na maraming hakbang   

⇒ Natutukoy ang mga bagay sa pamamagitan ng gamit nito (kumakain ka gamit ang 
_____, umiinom ka mula sa _____) 

⇒ Naibabahagi ang mga pansariling karanasan sa pamamagitan ng salita 

⇒ Nakagagamit ng mga parirala na may dalawa o higit pang salita 

Fine at  
Gross Motor: 

 

⇒ Nakagugupit ng papel gamit ang gunting 

⇒ Nagagamit ang kamay para hawakan ang papel para pumirmi sa lugar habang 
gumuguhit 

⇒ Nakalalakad nang paatras nang di bababa sa 10 talampakan 

⇒ Nakaakyat at nakakababa ng hagdan nang may suporta mula sa hawakan, pader 
o tao 

Kognitibo: 

 

⇒ Napagtutugma ang mga bagay ayon sa kulay, sukat at hugis 

⇒ Nakabibilang nang hindi bababa sa lima 

⇒ Napagsusunod-sunod ang mga bagay na magkakasunod ang laki tulad ng mga 
stacking ring o stacking cup 

⇒ Nasasabi ang kasarian (lalaki o babae) 

Social-Emotional: 

 

⇒ Nakapagpapalit-palit ng mga gawain nang mas may dali at mas kaunti ang suporta 

⇒ Nakapagpapakita ng lambing sa iba pang mga bata 

⇒ Mas madaling nakalalahok sa maliliit na grupo  

⇒ Nakapagpapakita ng tumitinding pagsasarili sa pamamagitan ng pagtanggi sa 
tulong ng iba 

Bisyon: 

 

⇒ Napagtutugma ang mga bagay sa mga larawan nito   

⇒ Napagtutugma ang malalaki at maliliit na mga bagay 

⇒ Napag-uuri ang hindi bababa sa apat na kulay 

⇒ Nakahahanap ng maliliit na detalye sa mga librong pambata 

Pandinig: 
 

⇒ Mas madaling natutukoy ang pagkakaiba sa mga tunog na binibigkas 

⇒ Mas madalas na nauulit ang mga salita at mas mahahabang parirala 

⇒ Nakagagamit ng mas maraming tunog na binibigkas nang wasto sa mga salita 

⇒ Mas madaling nakatutugon sa mas komplikadong mga panuto 
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SEKSIYON 4.2: MGA GABAY SA BATAYANG 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 24-36 BUWANG 
GULANG  
 

 

TIPIKAL NA PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN 
Derektang kaugnay ng kabuuang pagkilos at pagkabuo ang kakayahan ng bata sa pagkain. Magkaugnay 
ang bewang at bibig. Kung paanong umuupo nang deretso ang bata, dumadampot ng pagkain gamit ang 
kamay, pinapakain ang sarili niya ng mga piraso ng pagkain mula sa kubyertos, nagpapahayag ng mga 
pang-araw-araw niyang pangangailangan gamit ang salita at tumutugon sa mga panuto at tanong mula 
sa tagapangalaga kapag naghahanda ng pagkain ay mga halimbawa ng kung paanong magkakaugnay 
ang buong katawan kapag kumakain ang bata. Samakatwid, kung may problema kahit sa isang saklaw 
ng pag-develop, may tsansa na apektado rin ang pag-develop ng pagpapakain o pagkain.   

Kapag mabuti ang pag-develop ng pagkain, maaaring ganito ang itsura ng tipikal na pagkakasunod-
sunod ng kakayahan para sa batang 24-36 buwang gulang: 

 

EDAD (ILANG 
BUWAN) 

TIPIKAL NA KAKAYAHAN AT PAG-DEVELOP SA PAGKAIN 

24-30 Buwan o Paghawak at pag-inom sa baso nang halos walang natatapong likido 

o Pag-inom mula sa straw nang may kaunting suporta 

o Paggamit ng kamay at kubyertos para pakainin ang sarili nang may kaunting 
suporta 

o Pagkain ng iba’t ibang tekstura ng pagkain nang may kaunting suporta 

o Pagnguya ng pagkain sa mas matandang paraan  

o Pagkonsumo ng angkop na dami ng pagkain/likido sa oras ng pagkain 

30-36 Buwan o Pag-inom mula sa baso nang walang natatapong likido at walang suporta 

o Pag-inom mula sa straw nang walang suporta 

o Paggamit ng kamay at mga kubyertos para mapakain ang sarili nang walang 
suporta 

o Pagkain ng karamihan sa mga tekstura ng pagkain nang walang suporta  

o Pagpapamalas ng pagkabihasa sa lahat ng kakayahang motor ng bibig para 
sa pagkain at pag-inom 

 

Sa edad na ito, pangunahing sumasalalay ang bata sa buong pagkain para sa kanilang pang-araw-araw 
na nutrisyon, at pinapalawak nila ang mga uri ng pagkain na kaya nilang kainin. Dagdag pa, patuloy na 
nagkakaroon ng mas malaking papel ang mga bata sa pagpapakain ng sarili nila gamit ang kamay, baso, 
straw, at mga kubyertos. Pagdating ng 2 taong gulang (24 buwan), karamihan ng mga bata ay may 
angkop na kakayahang motor ng bibig para makaya ang lahat ng uri ng solidong pagkain. Malaking 
pagbabago iyon sa napakaigsing panahon. Para maging matagumpay ang mga bata sa mga pagbabagong 
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ito, mahalagang magkaroon ng pangkalahatang idea ang mga tagapangalaga sa kung ano ang aasahan 
mula sa mga bata. Makatutulong rin  sa mga tagapangalaga na maunawaan ang tipikal na pag-develop 
para maipakilala ng mga tagapangalaga ang bawat pagbabago, tulad ng iba’t ibang tekstura ng pagkain, 
pag-inom mula sa baso, pagkain gamit ang kutsara, nang napapanahon. Sa ganitong paraan, 
masususportahan nila ang mga bata sa angkop na pag-unlad ng kakayahan nila. 

 

Sa mga susunod na seksiyon, magbabahagi kami ng iba’t ibang paraan para mapakain ang mga batang 
24-36 na buwan gamit ang mga baso, straw at kubyertos.  

 
 

Para sa karagdagang impormasyon para sa mga uri ng baso, straw at kutsara, sumangguni 

sa Kabanata 1 at sa Apendiks 9G. 

 

Nakaupo palibot sa 
mesa ang mga musmos 

na kumakain ng 
tanghalian. 

Natutulungan ng 
pagkain nang sama-

sama ang mga bata na 
matutuhan ang 
mahahalagang 
kakayahan sa 

pagpapakain at sa 
mabuting pakikipag-

ugnayan. 
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PAG-INOM SA BASO 
Pagdating ng 24-36 buwang gulang, dapat ay umiinom na 
sa mga baso ang karamihan ng mga bata. Madalas na 
pagdating ng 24 buwang gulang, nakapagpapakita na ang 
bata ng pagkabihasa sa pag-inom sa baso at kakayanin na 
niya ang bukas na baso, sippy cup, at straw. Sa yugtong ito 
ng 24-36 buwang gulang, patuloy ang magiging suporta ng 
mga tagapangalaga upang maging komportable at may 
kompiyansa ang bata sa araw-araw na pag-inom ng mga 
likido sa baso. Kung aantalain ang mga pagkakataon para 
sa pag-inom mula sa baso (pagkatapos ng 12 buwang 
gulang) o kung kaunti lamang ang ibinibigay na 
pagkakataon sa bata para makapagsanay, magiging mas 
mahirap ang proseso ng pag-inom sa baso at maaapektuhan 
rin ang pag-develop ng kakayahang motor ng bibig ng bata. 

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-inom sa baso, sumangguni sa Kabanata 
1, 2 at 3. 

 

PAG-INOM GAMIT ANG STRAW30  

Pagdating ng 24-36 buwang gulang, may kakayahang 
matagumpay na uminom mula sa straw ang karamihan ng mga 
bata. Kayang matuto ng mga bata na uminom mula sa straw kahit 
mula 9-12 buwang gulang. Nakasalalay nang malaki sa karanasan 
ng bata ang tagumpay niya sa pag-inom gamit ang straw. Kung 
maraming pagkakataon ang bata na masanay na uminom mula sa 
straw, madali siyang magiging bihasa sa kakayahang ito sa 
murang edad. Sa yugtong ito ng 24-36 buwang gulang, patuloy 
ang magiging suporta ng mga tagapangalaga upang maging 
komportable at may kompiyansa ang bata sa palagiang paggamit 
ng straw. Kung kaunti lang ang ibibigay na pagkakataon para 
masanay sa pag-inom gamit ang straw, maaaring maging mas 
mahirap ang proseso ng pag-inom gamit ang straw sa pagtanda 

ng bata. 

 

Para sa karagdagang impormasyon sa pag-inom gamit ang straw, sumangguni sa Kabanata 
1, 3 at 9. 
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SOLIDONG PAGKAIN 
Pagdating ng 24-36 buwang gulang, kumakain na dapat ang karamihan ng mga bata ng balanseng 
dieta ng solido at buong pagkain. Dagdag pa, kinakain nila dapat ang mga pagkaing ito madalas araw-
araw, at ginagamit nila ang mga kamay nila at mga kubyertos para pakainin ang sarili sa oras ng 
pagkain. 

 
TUMITINDING PAGSASARILI 

Dahil madalas nang kumakain ang mga bata sa edad na ito ng mas maraming uri ng tekstura ng pagkain 
at mas maraming kantidad ng pagkain, nagpapakita rin sila ng mas matinding kagustuhan na pakainin 
ang sarili gamit ang mga kamay nila at mga kubyertos. Hinihikayat nang matindi ang pagkakamay at 
pagkain gamit ang kutsara sa mga bata, dahil nabibigyan sila ng mga karanasang ito ng pagkakataong 
matuklasan ang mga pagkain at maging komportable sa mga ito bago tikman at kainin. Huwag 
kalimutang magbigay rin ng mga pagkakataon para sa pag-inom mula sa baso. 

 

PAGSESELAN7  

Madalas na nagpapakita ang mga batang 24-36 buwang gulang ng tumitinding pagkahilig sa 
espisipikong pagkain. Dahil ito sa malaking paglago sa kognitibong aspekto sa pagitan ng 2-3 taong 
gulang ng bata,  kaya’t nagiging mas mahirap para sa katawan nila ang pagsubok ng mga bagong 
pagkain. Maaari ring maging mahirap ang oras ng pagkain para sa mga tagapangalaga dahil dito. 
Madalas, tatanggihan ng mga bata ang mga bagong pagkain, tatanggihan nila ng kainin ang mga 
pamilyar na pagkain na dati naman nilang gusto at hihilingin nila o gugustuhing kainin ang parehong 
pagkain sa mahabang panahon. May kakayahan ang mga bata sa edad na ito para makain ang maraming 
tekstura ng pagkain, gayunpaman, mas pihikan na ang panlasa nila dahil sa lumalago nilang utak. 

Ang pagkain ay karanasang puno ng pandama. Madalas, titikman lang ng bata ang 
pagkain kapag nabigyan na sila ng pagkakataong hawakan ito. Kapag hinayaan 
ang mga bata na tuklasin ang mga pagkain gamit ang kanilang kamay, magiging mas 
komportable sila sa mga pagkain at 
magiging mas handa na kainin ang 
mga ito. 

  

Nangangailangan ng pagsasanay ang pagkatutong 
kumain ng solidong pagkain. Kadalasan, magiging 

bihasa ang mga bata sa pagkain ng solidong pagkain 
pagdating ng 2-3 taong gulang. Ibig sabihin, sa yugto 
ng 24-36 buwang gulang, kailangan nila ng bawas na 

suporta sa proseso ng pagkain.  
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Tandaan: Kung aantalain ang pagkakataon para makakain ng mga solidong pagkain 
(lagpas 6 na buwan) o kung kaunti lang ang ibinibigay na pagkakataon para 
masanay ang bata sa pagpapakain ng sarili ng iba’t ibang pagkain, maaaring maging 
mas mahirap ang proseso ng pagkain at maaapektuhan din nito ang pag-develop ng 
kakayahang motor ng bibig.  

MGA TIP SA PAGHARAP SA MASESELANG BATA 

① Madalas silang pagtuklasin. Hayaan ang mga bata na magkaroon ng pagkakataong tuklasin
ang mga pagkain (bago at pamilyar) gamit ang mga kamay nila at mga kubyertos.) Magbigay
ng maraming pagkakataon para sa pagtuklas ng mga pagkain sa bawat araw. Kapag mas
madalas na mahawakan, maamoy, makita at maranasan ng bata ang pagkain, mas magiging
komportable rin siyang tikman ito!

② Hikayatin ang interaksiyon sa pagkain. Hayaan ang mga bata na magkaroon ng pagkakataong
pakainin ang sarili. Kapag nararamdaman ng mga batang may kontrol sila sa oras ng pagkain,
magiging bukas sila sa pagkonsumo ng mga pagkain. Bigyan rin sila ng pagkakataong hainan
ang sarili nila sa oras ng pagkain. Kapag kaya ng mga bata na magkaroon ng maraming uri ng
interaksiyon sa pagkain (kabilang na ang paghahain nito sa sarili nila), nagiging mas pamilyar
sila sa mga pagkain at mas bukas sa kalaunang pagkonsumo nito.

③ Unti-unti, dahan-dahan at pamilyar. Magbigay ng pakonti-konting bagong pagkain para hindi
mabigla ang bata. Puwede pa siyang bigyan ng mas maraming pagkain kapag naubos na ang
unang inihain. Magbigay ng bagong pagkain kasama ng mga pamilyar na palaging
nakakahiligan ng bata. Nababawasan nito ang hirap dahil nakikita ng bata na mayroon siyang
mga pagpipilian, kasama na ang nakasanayan na niya.

④ Susi ang dalas at konsistensi. Palaging bigyan ang bata ng maraming pagkakataon para
maging komportable sa mga pagkain. Madalas na magbigay ng mga bagong pagkain. Kapag
madalas na maranasan ng bata ang mga di-pamilyar na pagkain, nagiging mas madali para sa
kanila at nagiging mas interesado at komportable sila sa pagkain ng mga ito. Dahil lang
tinanggihan ng bata ang pagkain ng isa o dalawang beses, hindi ibig sabihing hindi nila ito
gusto.

Mahalagang tandaan na ang 
pagseselan ay pansamantala 
lang, at malalampasan ito ng 

karamihan ng mga bata. 
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⑤ Kumain nang magkasama. Kumain katabi ng bata. Gusto ng mga batang ginagaya ang 
ginagawa ng iba, kaya’t maganda itong paraan para maipakita sa kanila na ligtas at 
masustansiya ang mga pagkain. Hayaan ang mga bata na kumain kasama ng mga kaibigan 
nila. Sa edad na ito, maraming natututuhan ang mga bata sa mga kaibigan nila. Ibig sabihin, 
magandang pagkakataon ang pagkain nang magkakasama bilang grupo para mapalawak pa ng 
mga bata ang uri ng kinakain nila sa pamamagitan ng panonood sa mga kaibigan nila. 
 

⑥ Matuto sa labas ng oras ng pagkain. Matuwa sa pagdanas ng pagkain sa ibang paraan bukod 
sa oras ng pagkain. Tumingin sa mga larawan ng pagkain, maglaro gamit ang mga kunwaring 
pagkain, at makipagkuwentuhan tungkol sa mga pagkaing nakikita ninyo sa paligid, tulad ng 
sa palengke o sa kusina.  

Madalas dapat na makasalamuha ng mga bata ang pagkain sa edad na 
ito—mga 20 beses o higit pa bago niya pagdesisyunang kainin. Kaya 
kailangan talaga ng oras at pasensiya ang pagpapakain ng mga bagong 
bagay. 

 

Tandaan: Kung nagpapakita ng matinding pagkaselan ang bata,kung napakakaunti 
ng kinakain nila at kung matagal na itong nangyayari nang walang positibong 
pagbabago, kailangan nang pag-isipan ng mga tagapangalaga kung 
magpapatingin ba sa espesyalista para makita kung may mas malaking problema 
ang bata. May mga diyagnosis na maaaring mas magdulot ng pagseselan tulad ng 
mga autism spectrum disorder at mga batang may sensitibong sistema ng pandama. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa solidong pagkain, sumangguni sa Kabanata 
1, 2 at 3. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa anatomiya ng kutsara, sumangguni sa 
Apendiks 9H. 

 
MGA SENYALES NG PROBLEMATIKONG PAGKAIN 

(MATINDING PAGSESELAN) 
 

⇒ Mas kaunti kaysa apat na uri ng pagkain ang kinakain ng bata, o nagpapakita 
siya ng unti-unting pagbawas sa uri ng pagkain na kinokonsumo niya. 

⇒ Nagpapakita ang bata ng matinding pagkahilig para sa piling mga uri lang ng 
pagkain (mga malulutong lang, mga maiinit lang, mga pagkaing kulay kahel 
lang, mga matatamis lang, isang brand lang ng pagkain, atbp.) 

⇒ Nagpapakita ang bata ng matinding sama ng loob kapag binigyan ng piling 
pagkain, lalo na ang mga bagong pagkain. 

⇒ Nagpapakita ang bata ng matinding pagkahilig na kainin ang ilang pagkain sa 
piling paraan (parehong baso/mangkok, kailangang magkakahiwalay ang 
pagkain at hindi puwedeng hawakan, buo at hindi hiwa, atbp.) 
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MGA SUSING PUNTO SA EDAD NA ITO 

Sa nakasasabik na panahon ng buhay na ito, patuloy ang pagpapakita ng mga bata ng 
malalaking lundag sa pag-develop, kabilang na ang mga uri ng pagkain na kaya nilang kainin, 

at ang mga paraan ng paglahok nila sa proseso ng pagkain. Sa patuloy na paghusay ng mga 
kakayahan ng bata, malaki ang papel ng mga tagapangalaga sa pagsuporta sa interes ng bata na 
maranasan ang mas maraming klase ng pagkain at sa paghubog nila ng kakayahang pakainin ang sarili. 

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Gusto ng mga bata sa edad na ito ang kakayahan na magsarili, kabilang na ang pagpapakain 
sa sarili nila. Nagiging mas mahusay at mas may kompiyansa sa pagkain ang mga bata 
kapag binigyan sila ng maraming pagkakataon para mapakain ang sarili nila. 

 
② Inaasahan dapat ng mga tagapangalaga na kapag binigyan ng sapat na pagkakataon ang 

mga bata sa edad na ito, kakayanin nilang maharap ang mahihirap na karanasan sa pagkain 
tulad ng pagnguya sa iba’t ibang tekstura ng pagkain, paggamit ng straw at pag-inom mula 
sa mga baso nang may kaunti o walang suporta. 

 
③ Karaniwan ang pagseselan sa edad na ito. Malalampasan rin ng karamihan sa mga bata ito, 

pero kung hindi, makasusuporta ang mga tagapangalaga sa pagbuo ng oras ng pagkain na 
maraming pagkakataon at panahon para ligtas na matuklasan ng mga bata ang pagkain sa 
sarili nilang paraan.   

 
④ Kapag binigyan ng pagkakataon, suporta at oras, lalaki ang mga bata na may dieta na sari-

sari, na kinabibilangan ng maraming klaseng masustansiyang pagkain at iba’t ibang 
tekstura. 
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 SEKSIYON 4.3: PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 24-36 
BUWANG GULANG  

 

 
ANG HALAGA NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN 
Napakahalaga ang kung paano natin pinoposisyon ang bata sa pagpapakain. Nagiging mas madali para 
sa bata ang pagkain at pagpapakain sa sarili dahil sa ilang mga posisyon, at nagiging mas mahirap at 
baka nga hindi ligtas ang pagkain dahil sa ilang mga posisyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang di-maayos na pagpoposisyon ay may 
mga panganib tulad ng: 

Ø Hindi mabisa at matagal na 
pagpapakain 

Ø Mas hindi matagumpay na 
pagtanggap at pangangasiwa ng 
iba’t ibang pagkain 

Ø Mas mababang pagkonsumo 
Ø Mas mahirap na pagpapakain sa 

sarili  
Ø Salat na paglago at nutrisyon 
Ø Mas maraming insidente ng 

pagkakasakit at kamatayan 
 

Ø Kapag hindi maayos ang 
pagpoposisyon, maaaring maging 
mahirap at negatibong karanasan ang 

      
 

 

Ang maayos na pagpoposisyon ay 
maraming benepisyo para sa mga bata at 

tagapangalaga tulad ng: 

 Mas napapanahong mga 
pagpapakain 

 Mas matagumpay na pagkain ng 
iba’t ibang pagkain 

 Mas mataas na pagkonsumo 
 Mas matagumpay na pagpapakain 

ng sarili 
 Mas mabuting paglago at nutrisyon 
 Mas kaunting insidente ng 

pagkakasakit at kamatayan 
 

 Kapag maayos ang pagpoposisyon, 
mas masaya ang mga 
tagapangalaga at bata at nagiging 
positibong karanasan ang 
pagpapakain. 
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MGA BENEPISYO AT PANGANIB NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN: 

 

 
BENEPISYO NG MAAYOS NA 

PAGPOPOSISYON 
 

 
PANGANIB NG DI-MAAYOS NA 

PAGPOPOSISYON 

↑ Bisa ng pagpapakain ↓ Bisa ng pagpapakain 

↑ Kapasidad para matagumpay na makonsumo ang 
iba’t ibang tekstura ng pagkain 

↓ Kapasidad para matagumpay na makonsumo ang 
iba’t ibang tekstura ng pagkain 

↑  Pagkonsumo sa oras ng pagkain ↓ Pagkonsumo sa oras ng pagkain 

↑  Tuwa sa pagkain ↓ Tuwa sa pagkain 

↑  Interes at kapasidad para pakainin ang sarili ↓ Interes at kapasidad para pakainin ang sarili 

↑  Pangkalahatang paglago at nutrisyon ↓ Pangkalahatang paglago at nutrisyon 

↓ Insidente ng aspirasyon, pagkakasakit, o kamatayan ↑ Insidente ng aspirasyon, pagkakasakit, o kamatayan 

 

  

 

 Napapamalas ng 
tagapangalagang ito ang 
maayos na pagpoposisyon 
habang pinapakain ang batang 
ito na kailangan ng dagdag na 
suporta.  
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MGA SUSING PUNTO KAPAG NAMIMILI NG POSISYON 
SA PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 24-36 BUWANG 

GULANG: 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng ulo at leeg ng bata? 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng katawan ng bata? 

Deretso bang sapat ang pagkakaposisyon ng bata? 

Kailangan ba ng bata ng dagdag na suporta para mapabagal ang 

pagkain? 

Komportable ba ang nagpapakain/nangangalaga sa posisyong ito? 

Dagdag pa, ang ibang mga aspektong maaaring pag-isipan ay:  

① Gaano kalaki ang bata? Mas mahirap hawakan sa ilang posisyon ang mas malaking bata. 
Maaari namang kailanganin ng mas maliit na bata ang dagdag na pisikal na suporta para 
sa pag-upo ng deretso tulad ng mga kutson, unan at patungan ng paa. 
 

② Gaano kalakas ang bata? Maaaring kailanganin ng mas mahinang bata ang posisyon na 
pinakanagbibigay ng suporta, kompara sa mas malakas na bata na kailangan ng posisyon 
na mas kaunti ang suporta. 
  

③ Sinusubok ba ng bata na pakainin ang sarili niya? Kung hindi pinapakain ng bata ang sarili 
niya, baka kayanin niya at maging mahusay siya dito kapag binigyan ng sapat na suporta 
at maraming pagkakataon na magsanay.  
  

④ Mukha bang komportable ang bata sa posisyon? Ang batang hindi komportable ay batang 
hindi kakain nang mabuti. 
 

⑤ Nakakakain ba nang mabuti ang bata sa posisyong ito o malikot ba siya? Ang batang 
malikot ay batang hindi kakain nang mabuti. 
 

⑥ Madalas bang nauubo o nabibilaukan ang bata sa posisyong ito? May panganib ng salat 
na nutrisyon, pagkakasakit, at di matagumpay na pagpapakain kapag nauubo o 
nabibilaukan ang bata.   
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24-36 BUWANG GULANG (SA HITA/HAWAK NG TAGAPANGALAGA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laging magdudulot ng mas mainam at mas mahusay na pagpapakain 
sa bata ang mas maayos na pagpoposisyon. 

 

 

MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaaangat ang bata nang may ulong 
mas mataas kaysa balakang 

o Maayos ang pagkakasuporta sa ulo at leeg 
gamit ang braso at dibdib ng 
tagapangalaga 

o Nasa neutral at nakaharap na posisyon 
ang ulo 

o Nakaipit ang bata malapit sa katawan ng 
tagapangalaga 

o Malaya ang mga braso at kamay para 
makilahok sa pagkain 

o Medyo nakabaluktot ang balakang  
o Ibinibigay ang kutsara kahilera ng bibig ng 

bata 

DI-MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON 

o Masyadong nakapalikod ang ulo at leeg 
ng bata 

o Hindi nakabaluktot ang balakang ng bata 
o Nakaipit ang hita at hindi malayang 

gumalaw  
o Mukhang hindi komportable ang bata  
o Masyadong nakahilig pataas ang kutsara 

para matugunan ang nakapalikod na ulo 
ng bata at napupuwersa din siyang lalong 
ipalikod ang ulo niya 
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MGA HALIMBAWA NG MAAYOS AT DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN NG BATANG 24-36 BUWANG GULANG (SA SILYA)  

 

 

  

 
MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaupo nang maayos ang bata sa silyang 
maayos ang suporta 

o Mahusay ang pagkakasuporta sa ulo, leeg at 
katawan gamit ang upuan at tray 

o Nakatupi ang balakang  
o Nakatupi ang tuhod sa anggulong 90-degree 
o Maayos ang pagkakasuporta ng paa sa sahig 
o Madaling naaabot ng bata ang tray at nasa 

angkop na taas para makapahinga ang braso 
ng bata.  

o Malaya ang mga braso para mahawakan ang 
mga pagkain 

 

 
DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Hindi nasusuportahan ang leeg at ulo ng bata at 
masyado itong nakapalikod 

o Medyo nakabaluktot ang balakang, pero 
nadudulas pababa at paharap sa upuan 

o Medyo nakaarko ang likod 
o Hindi nakatupi ang tuhod sa anggulong 90-degree 
o Naaalis ang paa mula sa tapakan 
o Nakalambitin ang mga braso nang walang 

suporta, kaya nagiging mahirap ang paghawak sa 
pagkain 

o Mukhang hindi komportable ang bata 
o Masyadong nakahilig pataas ang kutsara para 

matugunan ang nakapalikod na ulo ng bata 
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PINAKAMAAYOS NA MGA POSISYON PARA SA PAG-
INOM SA BASO, PAGKAKAMAY SA PAGKAIN, AT 
PAGKAIN GAMIT ANG KUTSARA 
Habang lumalago at nagde-develop ang bata, maaaring asahang kailanganing magbago ng posisyon sa 
pagpapakain sa kanila. Halimbawa, ang 24 buwang gulang na bata na nakaupo sa high chair na may 
maayos na suporta ay lilipat na sa pag-upo sa silyang pambata na may kasamang mesa (na may mas 
kaunting suporta) dahil naipakikita na niya ang lakas at kahandaan sa pagbabagong ito. 
 

 
Kung hindi tama ang pakiramdam ng kasalukuyang posisyon para sa iyo 
o para sa bata, OK lang na sumubok ng ibang posisyon (at upuan). 
Minsan, kailangang sumubok ng mga tagapangalaga ng maraming 
posisyon hanggang sa mahanap nila ang “sakto lang.” 

 
 
Nakalista sa ibaba ang pinakakaraniwang mga posisyon na ginagamit para sa pagpapakain ng mga 
batang 12-24 buwang gulang. Maaaring maraming posisyon ang maging angkop sa pangangailangan 
ng isang bata.  

 

 

 
NAKAUPO NANG DERETSO AT NAKAHARAP 
NA POSISYON (SA HITA O SA SAHIG)  

PAANO:  Ipuwesto ang bata sa posisyon na maayos ang 
pagkakasuporta (1) nang nakaupo nang deretso sa hita mo, o (2) nang 
nakaupo sa sahig. Nakaharap dapat ang bata sa iyo habang nasa hita o 
nasa sahig. Makatutulong ang tray o mesa para sa paghikayat ng 
pagtuklas ng pagkain at pagpapakain ng sarili gamit ang kamay, 
kubyertos at baso.  

 
MAINAM PARA SA:  karamihan ng mga batang 24-36 buwang 
gulang; pagkain gamit ang kutsara, pagpapakain ng sarili, pag-inom 
mula sa baso, pag-inom sa straw.  
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NAKAUPO NANG DERETSO AT NAKAHARAP NA POSISYON (SA 
CHILD SEAT/HIGH CHAIR)  

PAANO:  Ipuwesto ang bata sa posisyon na maayos ang 
pagkakasuporta sa child seat o sa high chair. Nakaharap 
dapat ang bata at komportable sa upuan. Hawak mo dapat 
ang pagkain, baso at/o kutsara at/o puwedeng tulungan 
ka ng bata. Makatutulong ang paggamit ng tray o mesa 
para sa paghikayat ng pagtuklas ng mga pagkain at 
pagpapakain ng sarili gamit ang kamay, mga kubyertos at 
mga baso. 
  
MAINAM PARA SA:  karamihan ng mga batang 24-
36 buwang gulang; pagpapakain gamit ang kutsara, pag-
inom mula sa baso, pag-inom sa straw   
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CHECKLIST NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN NG 
24-36 NA BUWAN 

 

 
SA 24-36 NA BUWAN, ANG BATA AY: 

 

� nakaposisyon ang balakang nang 90-degree at mas mababa kaysa ulo 

� nakaderetso at mabuti ang pagkakasuporta sa katawan gamit ang katawan ng tagapangalaga o 
upuan—hindi nakahilig paharap, palikod o sa magkabilang gilid 

� pantay ang balikat at nakaharap  

� nakagitna ang ulo at nasa sentro, neutral na posisyon nang medyo nakatungo 

� nasa 90 degrees na anggulo ang tuhod  

� nakalapat ang paa sa sahig, sa tuntungan ng paa o sa katawan ng tagapangalaga  

 

  Ulo 

Balikat 

Balakang 

Katawan 

Tuhod 

Paa 
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 MGA SUSING PUNTO SA EDAD NA ITO 

Sa edad na ito, nagiging mas interaktibong proseso ang pagkain para sa mga bata at 
tagapangalaga. May dala itong sariling mga hamon, tulad ng pagseselan. Habang lumalaki ang 

mga bata, nagsisimula silang magkaroon ng mas maraming responsabilidad sa oras ng pagkain, tulad 
ng pagpapakain sa sarili nila. Maaari rin silang maging mas mapili pansamantala sa mga pagkaing gusto 
nilang kainin. Mahalaga pa rin sa tagumpay ng bata ang wastong pagpoposisyon. Para maging ligtas at 
komportableng panahon ang pagkain kung saan maaaring patibayin ng mga bata ang kakayahan nilang 
pakainin ang sarili, kailangan ay nakaposisyon sila nang maayos. Malaki ang papel ng mga 
tagapangalaga sa tagumpay na ito.   

 
 

MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 
 

 
① Ang maayos na pagpoposisyon sa pagpapakain ay nagdudulot ng ligtas na pagkain, paghasa 

ng kakayahang motor sa bibig para sa pagkain at mas mataas na kapasidad at kompiyansa 
para sa pagpapakain ng sarili. 

 
② Kailangang isaalang-alang ng mga tagapangalaga ang inidibidwal na pangangailangan ng 

mga bata para makapili ng pinakamainam na posisyon para sa oras ng pagkain kahit pa 
lumalaki, lumalakas at mas nagsasarili na ang bata. 

 
③ Pagdating ng 24-36 buwang gulang, kapag binigyan ng angkop na pagpoposisyon at sapat 

na pagsasanay, magiging bihasa ang mga bata sa pagpapakain sa sarili nila. 
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SEKSIYON 4.4: HIGIT PA SA PAGKAIN: MGA 
TIP PARA MASUPORTAHAN ANG BATANG 24-
36 BUWANG GULANG 

 
Patuloy na maraming natututuhan ang mga bata tungkol sa sarili nila at sa mundong nasa paligid nila 
sa pamamagitan ng araw-araw nilang karanasan at sa ugnayan sa mga tagapangalaga. Mas marunong 
na sila at mas malakas, mas palatanong at mas pursigidong gawin ang maraming bagay nang 
nagsasarili. Sa seksiyon na ito, magbabahagi kami ng mga simpleng idea para mahikayat ang malusog 
na pag-develop sa lahat ng area ng ikatlong taon ng buhay ng bata—higit pa sa pagkain.  

 
 
Halimbawa, habang pinapakain ang isang bata, naglilibang naman ang 
isa pang bata sa sahig malapit sa tagapangalaga.. 
 

MGA KILOS NA MOTOR 
Ang pagsuporta sa pag-develop ng kakayahang motor ng bata ay isang bagay na madaling gawin araw-
araw. Kapag kayang maikilos ng bata ang katawan niya at tumuklas ng daigdig, napalalago niya ang 
parehong katawan at utak. Gayundin, ang pagsuporta sa pagkilos ng bata ay derektang pagsuporta rin 
sa kakayahan niyang kumain. Madalas na wala gaanong mga isyu sa pagkain ang malalakas na batang 
may mabubuting kakayahang motor, at mas madaling maresolba ang anumang mga isyu. 

 
MGA GAWAING 
MOTOR (PISIKAL) 

     
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

Mga Larong may 
Malalaking Paggalaw  

⇒ Kahong bahay: Gumawa ng mga bahay mula sa mga malalaking kahon na 
maaaring galugarin at pasukan ng mga bata. Butasin ang mga gilid para 
sa mga pinto at bintana. Maging masaya sa paggapang paloob at 
papasok ng “bahay.” 

⇒ Paglalaro ng bola: Magsalitan sa paghagis, pagpapagulong at pagsipa ng 
bola pabalik-balik. Hayaang maglaro ang maraming bata nang 
magkakasama. 

⇒ Putbol: Itagilid ang kahon at magkunwaring goal ito ng putbol. Magsaya 
sa pagsipa ng bola papunta sa goal. 

⇒ Paglalaro ng lobo: Sipain, ibato at suntukin ang lobo sa hangin palibot ng 
kuwarto kasama ng maraming bata. 

 Sa pagsali ng mga suportang ito sa bata sa pang-araw-araw na mga gawain, 
nasusuportahan rin ng mga tagapangalaga sa pinakamabisang paraan ang paglago ng bata 
nang di nangangailangan ng maraming dagdag na oras. Subuking idagdag ito sa mga oras 
ng pagkain, kapag nagbibihis/naghuhubad, habang nagpapalit ng lampin, kapag naliligo, 
kapag nagbibigay ng ginhawa at kapag nag-aalaga ng maraming bata nang sabay-sabay.  
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⇒ Kandirit: Maglagay ng bagay sa sahig bilang simula ng “karera.” 
Hikayatin ang mga bata na kumandirit nang gaano man kalayo mula sa 
simula. 

⇒ Paglalaro sa labas: Hikayatin ang mga bata na maglaro ng bola, 
magsanay na umakyat at bumaba ng hagdan at mga rampa, akyatin ang 
mga bagay sa palaruan, at magsaya sa pagtakbo at pagtuklas. 

⇒ Kariton: Hikayatin ang bata ng punuin ang isang kariton ng kanilang mga 
kaibigan o ng ibang mga bagay at pagkatapos ay paandarin ito sa 
pamamagitan ng pagtulak o paghila. Gagana rin ang basket ng labada o 
kahon na may tali o pisi. 

⇒ Pag-akyat sa hagdan: Hawakan ang kamay ng bata habang nagsasanay 
na umakyat at bumaba ng hagdan. Mainam ang pag-akyat ng isa 
hanggang tatlong hakbang ng hagdan.  

⇒ Kalayaang lumibot at tumuklas: Magbigay ng maraming pagkakataon 
para sa mga bata na malayang tuklasin at libutin ang paligid nila gamit 
ang malalaking galaw tulad ng paggapang, pagtayo, pagtakbo, 
paglakad, atbp. 
 

Pagkilos at Musika  

⇒ Sayawan: Magpatugtog ng musika na gusto ninyo, at magsayaw nang 
magkasama. 

⇒ Kantahan: Kumanta, umawit ng tugmaan at igalaw ang katawan.  
⇒ Gumawa ng musika: Magsaya sa paggawa ng sariling musika (pagtambol 

at pag-alog) gamit ang mga laruang instrumento o pang-araw-araw na 
gamit tulad ng mga kawali at kaldero. 

Paglalaro Gamit ang 
Daliri at Kamay 

⇒ Pagsasalin: Magsanay na magsalin ng iba-ibang mga bagay mula sa mga 
baso papunta sa iba pang baso, o mula sa pitsel papunta sa baso. Mga 
bagay na isasalin: bigas, mga butil, buhangin, tubig, popcorn, bato, atbp.  

⇒ Paglalaro sa mesa: Gumamit ng maliit na mesa, kahon o nakabaligtad na 
na basket ng labada bilang mesa para sa mga bata na puwedeng gamitin 
para sa paglalaro (bloke, puzzle, atbp.), pagkain at paggawa ng sining 
(pagguhit, pagpinta, atbp.).  

⇒ Paglalaro ng bloke: Matuwa sa pagpatong ng mga bloke at pagtumba 
dito. Mas madaling pagpatong-patungin ang malalaking bloke.  

⇒ Basketball: Maghagis ng mga bagay papasok sa basket ng labada, kahon, 
lalagyan o basurahan bilang laro. Gumamit ng mga bagay bilang bola 
tulad ng malalambot na bola, maliliit na mga unan, bean bag o mga 
stuffed toy.  

⇒ Punuin at itapon: Mangolekta ng mga lalagyan at magkatuwaan sa 
pagpuno sa mga ito ng mga bagay at pagtapon sa mga bagay na ito. 
Magiging angkop dito ang mga kahon ng sapatos, karton na kahon, mga 
plastik na lalagyan at timba. 

⇒ Paggawa ng art: Maglibang sa paggawa ng mga disenyo at guhit gamit 
ang mga krayola, marker, chalk, mga lapis, pintura o kahit nga tubig lang 
at lupa. Gumamit ng mga daliri o mga brush.  

⇒ Malaking katuwang: Pakiusapan ang mga bata na maging katuwang sa 
mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbibihis at paghuhubad, 
paghuhugas ng kamay at iba pang gawain sa paglilinis. 
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PAGLALARO AT PAGKATUTO 
Ang pagsuporta sa maagang paglalaro at pagkatuto ng bata ay isang bagay na madaling magawa araw-
araw. Ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng bata ay sa paglalaro. Kapag kayang maglaro ng bata, 
tumuklas ng mga bagay, makipag-ugnayan sa iba at tumuklas ng paligid niya, lumalakas rin ang utak 
niya.  

 
MGA GAWAIN SA 

PAGLALARO AT 
PAGKATUTO 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

 
Pagsasalita, Pagkanta, 

Pagbabasa, at Pagkatuto 

 

 
⇒ Kuwentuhan: Magbasa ng mga libro nang magkasama o ikuwento ang 

mga paborito ninyong mga kuwento. Magpalitan ng mga tugmaang 
pambata o mga espesyal na mga kuwentong bayan. Magpatulong sa 
paglipat ng pahina, sa pagturo ng mga larawan, sa pagsagot ng mga 
tanong (“Ano kayang susunod?”) at sa pagkukuwento.  

⇒ Kantahan: Makinig sa musika at makipagkantahan sa bata. Magsaya sa 
pagsabay sa mga kantang alam ninyo.  

⇒ Daldalan: Makipag-usap tungkol sa kung ano ang ginagawa ng bata, 
kung ano ang ginagawa mo at kung ano ang ginagawa ninyo nang 
magkasama. Gumamit ng mga salita para pangalanan ang mga hugis, 
kulay, bilang, letra, bahagi ng katawan, hayop, pagkain, mga kilos, 
damdamin at iba pang mga karaniwang pang-araw-araw na bagay at 
mga pamilyar na tao. 

⇒ Paglalaro: Maglibang sa pakikipaglaro at pagkukunwari. Maglaro ng 
mga manika, magluto-lutuan, magbahay-bahayan o isipin na kunwari ay 
mga hayop kayo.  

⇒ Pagbibihis: Magkaroon ng kahong bihisan na may iba’t ibang uri ng 
damit at palamuti para mapaglaruan ng mga bata tulad ng mga bestida, 
blusa, shirt, pantalon, sapatos, sombrero, bandana, guwantes, sinturon, 
atbp. 

⇒ Pagbibilang: Gumamit ng mga bilang sa itatakbo ng araw kasama ang 
bata. Bilangin ang lahat—ang bilang ng mga silya sa kuwarto, mga bata, 
mga sapatos, mga bola, atbp.  

 Nagtitipon ang mga bata para para maglaro 
ng bola sa labas. Ang oras para sa pagkilos 
tulad ng pagtakbo, pagtalon at pag-akyat ay 

mahalaga para sa bawat bata. 
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⇒ Pag-uuri: Uriin ang mga pang-araw-araw na bagay ayon sa kulay, hugis, 
sukat, tipo, atbp. Matuwa sa pag-uuri nang nakatumpok o sa mga 
lalagyan para sa pagpupuno at pagtatapon. 

 

 

Paglalaro sa Sahig 

 

 
⇒ Makipaglaro kung nasaan ang bata—sa level niya—at sundan siya: 

Hayaan ang batang gabayan ang pakikipaglaro niya sa iyo. Natutuwa 
ang mga bata sa edad na ito na maglaro gamit ang mga lalagyan, 
bloke, bola, kawali at kaldero, mga laruang pagkain at plato, manika, 
mga kotse/trak, malalaking laruang panlabas, mga libro, mga puzzle, 
mga clay na gawa sa bahay, mga gawain sa sining, mga instrumentong 
pangmusika, mga plastik na hayop at dinosaur, ball pit, mga flashlight, 
mga tent, mga kastilyo, atbp  
 

 

 

KOMUNIKASYON AT MGA UGNAYAN 

Ang pagsuporta sa maagang komunikasyon at mga ugnayan ng bata ay isang bagay na madaling 
magawa araw-araw. Pangunahing paraan ang mga positibong ugnayan sa pagbuo ng malalakas na bata, 
sa kabila ng mga paghihirap na makakaengkuwentro nila. Dagdag pa, magandang paraan ang 
pagsuporta sa komunikasyon ng bata para malinang ang relasyon sa pagitan ng mga tagapangalaga at 
mga bata. Kapag malalim ang ugnayan ng mga tagapangalaga sa bata, nararamdaman ng mga bata na 
ligtas sila, panatag, at handa nang lumago.  

 
MGA GAWAIN SA 

KOMUNIKASYON AT 
PAKIKIPAG-UGNAYAN 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

 
 

 
⇒ Makipag-ugnayan nang madalas: Kapag magkasama, 

makipagkuwentuhan, makipagdaldalan, magbasa at kumanta o hunihan 

 

Natutuwa ang batang babae 
sa pagkanta at pagsayaw sa 
labas. Natututo siya sa 
paglalaro. 
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Paglalaro at Interaksiyon ang bata. Gumawa ng nakatatawang mukha at mga tunog nang 
magkasama. Magbahagi ng mga espesyal na tugmaan o mga tula, 
tumingin sa mga larawan at maglaro ng mga simpleng laro tulad ng 
habulan, bulaga, o “Sabi ni Simon.” Ulitin ang mga sinasabi ng bata at 
hikayatin ang pag-uusap sa pagitan ninyong dalawa. 
 

 

Pagpapakalma 

 

 
⇒ Magturo ng pagpapakalma: Sa mga panahong masama ang loob ng 

bata, gumamit ng paulit-ulit na mga kilos at tunog para mapakalma ang 
bata tulad ng pag-uga, pagduyan, pagtalbog, pagmasahe, pagkanta, 
pagpapatahan, pagtalon, o musika. 

⇒ Magsabi agad: Kausapin ang bata bago magkaroon ng mga bagong 
gawain, pangyayari at mga tao. Gumamit ng mga iskedyul na may 
larawan para malaman ng bata kung ano ang sunod na mangyayari. 

⇒ Pagdedesisyon: Bigyan ang bata ng dalawang pagpipilian para 
matulungan siyang mapangasiwaan ang mga nararamdaman niya at 
mga pagdedesisyunan (“Gusto mo ba ng libro o mga bloke?”). 

⇒ Magbahagi ng nararamdaman: Tulungan ang bata na matukoy ang 
nararamdaman niya sa pakikipagkuwentuhan tungkol dito. Bigyan ng 
pangalan ang mga damdaming ito para matulungan ang batang 
maunawaan kung ano ang nararamdaman niya at ng iba. 
 

 
Mga Positibong 

Interaksiyon 

 
⇒ Umugnay nang madalas: Ulitin ang mga tunog at salita na ginagawa ng 

bata, o ang mga mukha niya, tulad ng pagngiti. Bigyan ng panahon 
ang pagtitig sa bata sa mga gawain tulad ng pagpapalit ng lampin, 
pagpapakain, paglalaro at pagpapaligo. Gumamit ng haplos at hawak 
para makipag-ugnayan sa bata tulad ng yakap, masahe, pakikipag-
wrestling, pagkarga at pagbuhat, atbp. 

⇒ Magbahagi: Turuan ang mga bata kung paano magbahagi at 
maghintay ng pagkakataon nila sa pamamagitan ng pagmomodelo nito 
sa kanila kapag naglalaro kayo at kapag nakikipag-ugnayan sa iba. 
Gumamit ng mga simpleng parirala nang paulit-ulit para maituro ang 
mga konseptong ito. (“Ako naman,” “Ikaw naman,” “Puwede bang ako 
naman?” “Ikaw naman pagkatapos ng isang minuto”). 
 

 
Palagiang Pagkalinga 

 
⇒ Tumugon nang mabuti: Kapag nagpapakita ng sama ng loob ang bata, 

tumugon sa kaniya palagi at kaagad nang may nakakalmang mga 
salita at/o paghaplos at kalingang pisikal. 
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MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO  

Ang ibig sabihin ng pagiging mapagkalingang tagapangalaga ay ang pagsuporta sa mga bata 
hindi lang sa oras ng pagkain, kundi sa lahat ng iba pa niyang gawain sa buong araw. Ang bawat gawain 
sa buong araw ng bata ay pagkakataon para mapaunlad ang buhay niya. Hindi kailangang maging 
komplikado ng mga gawaing ito o magtagal ng ilang oras. Gumamit ng mga bagay na madaling makuha 
sa paligid mo, at magbigay ng maiigsi pero madalas na panahon sa buong araw para sa mga gawain. 
Dahil magkakaugnay ang iba’t ibang uri ng pag-develop, madalas iba’t ibang mga saklaw ng pag-develop 
ang masusuportahan nang sabay-sabay sa pagsasagawa ng isang simpleng aktibidad. 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Pinakanatututo ang mga bata sa makabuluhang mga karanasan at interaksiyon na 
nagaganap araw-araw. Kailangang magbigay ng maraming uri ng gawain ang mga 
tagapangalaga sa bawat bata para hindi lang sila basta mabuhay, kundi lumago.  

 
② Kapag sinusuportahan ng mga tagapangalaga ang buong pag-develop ng bata sa paghikayat 

ng paglalaro, pagkilos at positibong interaksiyon sa iba, sinusuportahan rin nila ang pag-
develop ng bata sa pagkain. 

 
③ Ang bata ang makikinabang kapag nakahanap ang tagapangalaga ng maiigsing panahon sa 

buong araw para maisagawa ang mga gawaing makasusuporta sa pangkalahatan niyang 
pag-develop. 

 

 

Magkakasama ang mga bata sa silid-
aralan para sa gawain. Natututo sila 

mula sa mga tagapangalaga nila at sa 
isa’t isa.  
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Seksiyon 5.1: Mahahalagang Milestone sa Development 
para sa Pagpapakain: 36 Buwan Pataas 

Seksiyon 5.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para 
sa Batang 36 Buwan Pataas 

Seksiyon 5.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa 
Batang 36 Buwan Pataas 

Seksiyon 5.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa 
Batang 36 Buwan Pataas 

 
 

 

BAHAGI 2 | KABANATA 5 

ANG MAS MALAKING BATA: 36 BUWAN PATAAS  

 

“Kailangan ng isang bayan para palakihin ang bata.”  

Sawikaing Afrikano 
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SEKSIYON 5.1: MAHAHALAGANG MILESTONE SA 
DEVELOPMENT PARA SA PAGPAPAKAIN: 36 
BUWAN AT MAS MATANDA 

    

ANG KAHALAGAHAN NG MGA MILESTONE SA DEVELOPMENT 

Mula 36 buwan pataas, patuloy na lumalago ang mga bata sa lahat ng area ng pag-develop. Sa edad na 
ito, nagpapakita ang bata ng pisikal na paglakas, pagiging mas magalaw, pagliksi at pagtaas ng 
koordinasyon ng katawan. Mas nakakapagpahayag sila gamit ang mas komplikadong mga 
pangungusap, na batay na sa mas komplikadong mga damdamin at mga naiisip. Nagpapamalas ang 
mas matatandang bata ng mas matitibay na mga relasyon, mas matinding interes sa pakikipagkaibigan 
at sa pakikipaglaro. Dagdag pa, patuloy silang natutuwa sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng 
paghuhugas ng kamay at pagpapakain sa sarili nila nang mag-isa. Dahil magkakaugnay ang mga saklaw 
ng pag-develop at naiimpluwensiyahan nila ang isa’t isa, mahalagang tingnan ang pag-develop ng bata 
sa holistikong paraan. Kapag nag-aalaga ng mga batang na 36 buwang gulang pataas na 
nangangailangan ng dagdag na tulong sa pagpapakain, mahalagang maisaalang-alang ang lahat ng 
saklaw ng pag-develop. 

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bawat developmental domain, sumangguni sa 
Introduksiyon.   

HALIMBAWA NG HOLISTIKONG PAGTINGIN SA PAGPAPAKAIN: 

 
SAKLAW NG PAG-DEVELOP 

 
DEVELOPMENTAL MILESTONES  
(SKILLS) 

 
 

 
Adaptibo 

 

Nakakapahingang mabuti ang bata sa gabi at 
puwedeng naiidlip siya o hindi. 

 
 

Motor | Komunikasyon | Kognitibo | Adaptibo 

Naghuhugas ang bata ng kamay niya kapag sinabing 
“kakain na.” 

 

 

Social-Emotional | Bisyon 

Nagpapakita ng tuwa ang bata kapag nakikita niyang 
dinadala ang pagkain sa mesa. 

 

  
   

Social-Emotional | Komunikasyon | Pandinig 

Tumutugon ang bata sa mga tanong ng tagapangalaga 
niya sa oras ng pagkain (“Gusto mo pa ba ng kanin o 
manok?”) gamit ang mga binibigkas na salita. 
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Adaptibo | Motor | Kognitibo |  
Social-Emotional 

Nagpipilit ang bata na pakainin ang sarili niya gamit ang 
kamay at kubyertos at nagsasabi siya ng “Nagawa ko!” 
kapag matagumpay siya. 

         

 

 

Komunikasyon | Kognitibo | Social-Emotional 

Tumutulong ang bata sa paghugas ng kamay at mukha, at 
nililinis niya ang pinagkainan niya. 

 
Komplikadong proseso ang pagpapakain at sangkot dito ang lahat ng saklaw ng pag-develop. Kahit pa 
isang saklaw lang ang hindi maayos na gumagana, maaaring makalikha ito ng mga hamon para sa bata 
at sa kaniyang mga tagapangalaga. Samakatwid, mahalagang maging malawak ang tingin sa mga bata 
para maintindihan ang kompletong lawak ng kanilang mga kakayahan at pangangailangan. Sa pag-
unawa ng mga batayang milestone ng pag-develop (na kilala din sa tawag na kakayahan) at kung paano 
sila nagtutuwang, mas kayang matukoy ng mga tagapangalaga kung maayos ang pagkabuo ng bata at 
kung kailan mayroong problema. Magkakaugnay ang mga kakayahan, at laging mayroong mga 
oportunidad para masuportahan ang bawat saklaw ng pag-develop sa mga simple at pang-araw-araw 
na gawain tulad ng oras ng pagkain. 

 
Mas maagang matukoy ang mga hamon, mas maagap rin na mabibigay 
ang suporta na magreresulta sa mas masaya at mas malusog na mga 
bata. 

 
Tandaan: Proseso ang pag-develop at mayroong malawak na sakop ng panahon kung 
kailan nagkakaroon ng kakayahan ang mga bata. Kailangang maging pamilyar sa mga 
karaniwang milestone ng pag-develop ang mga tagapangalaga para matugunan sa 
pinakamainam na paraan ang pangangailangan ng mga batang pinagsisilbihan nila. 

  

 

Mahalaga ang pagkakaibigan 
at paglalaro para sa mahusay 

na pag-develop ng bata. 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP 23,24,26,31 
 
MGA BATANG 36 BUWANG GULANG PATAAS: 

Adaptibo: 

 

⇒ Nakikiusap na ipaabot ang pagkain kapag kumakain 

⇒ Hinahainan ang sarili sa oras ng pagkain 

⇒ Inililigpit ang maruruming pinagkainan sa lababo 

⇒ Nililinis ang mga natapon at mga kalat sa pagkain 

Komunikasyon: 

 

⇒ Nasasabi ang buong pangalan 

⇒ Nasasagot ang mga tanong kapag kinuwentuhan ng maigsing kuwento o idea 

⇒ Nakagagamit ng ekspresyon ng mukha at mga senyas ng katawan para 
makapagpahayag ng damdamin 

⇒ Nakagagamit ng mas komplikadong mga pangungusap na binubuo ng maraming 
salita 

Fine at  
Gross Motor: 

⇒ Napapakain ang sarili gamit ang mga kubyertos at nakakainom mula sa bukas na 
baso  

⇒ Nakatatalon at nakababalanse sa isang paa 

⇒ Nakabababa sa hagdan nang nagsasalitan ang hakbang   

Kognitibo: 

 

⇒ Naiintindihan ang “mas marami” at “mas kaunti” 

⇒ Nakabibilang nang di bababa sa 20 

⇒ Naaalala ang mga pamilyar na kuwento   

Social-Emotional: 

 

⇒ Nakapagbabahagi ng mga bagay (baka kailangan pa rin ng suporta paminsan-
minsan) 

⇒ Naisasauli ang mga bagay sa angkop na lugar   

⇒ Nakapagpapakita ng pagmamalaki sa mga tagumpay niya 

⇒ Nakapagpapakita ng pakikiramay para sa iba      

Bisyon: 

 

⇒ Nakokopya ang paggawa ng maraming hugis 

⇒ Nakatutukoy ng maraming kulay 

⇒ Nakakikilala ng mga titik/nakalimbag at handa nang magsimulang magbasa   

Pandinig: ⇒ Natutukoy ang pagkakaiba ng mga tunog na binibigkas 

⇒ Nauulit ang mas komplikadong mga salita at mas mahahabang pangungusap   

⇒ Namamarkahan ang mga tunog sa simula, gitna at dulo ng mga salita 

⇒ Nakapagsasalita nang malinaw para maintindihan ng iba ang karamihan ng sinasabi 
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SEKSIYON 5.2: MGA GABAY SA BATAYANG 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 36 BUWAN 
PATAAS 
 

TIPIKAL NA PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN 
Derektang kaugnay ng kabuuang pagkilos at pagkabuo ang kakayahan ng bata sa pagkain. Magkaugnay 
ang bewang at bibig. Kung paanong umuupo nang deretso ang bata, pinapakain ang sarili niya gamit 
ang kamay at mga kubyertos, nakapagpapahayag ng mga idea gamit ang mga salita at tumutugon sa 
mga panuto mula sa mga tagapangalaga habang oras ng pagkain ay mga halimbawa ng kung paanong 
magkakaugnay ang buong katawan kapag kumakain ang bata. Samakatwid, kung may problema kahit 
sa isang saklaw ng pag-develop, may tsansa na apektado rin ang pag-develop ng pagpapakain o pagkain. 
Kapag mabuti ang pag-develop ng pagkain, maaaring ganito ang itsura ng tipikal na pagkakasunod-
sunod ng kakayahan para sa batang 36 buwan pataas:  

EDAD (ILANG 
BUWAN) 

TIPIKAL NA KAKAYAHAN AT PAG-DEVELOP SA 
PAGKAIN 

36 Buwan Pataas 

o Pag-inom sa iba’t ibang uri ng baso nang walang suporta 

o Pag-inom sa iba’t ibang uri ng straw nang walang suporta 

o Paggamit ng mga kamay at mga kubyertos para mapakain ang sarili nang 
walang suporta  

o Pagkain ng iba’t ibang tekstura ng pagkain nang walang suporta 

o Paghuhugas ng kamay at mukha bago at pagkatapos ng oras ng pagkain 
nang walang suporta 

o Pagliligpit ng pinagkainan pagkatapos ng oras ng pagkain nang may kaunti 
o walang suporta 

o Nakapagpapamalas ng pagkabihasa ng kakayahang motor ng bibig para sa 
pagkain at pag-inom 

Pagdating ng 36 buwang gulang, may pagkabihasa na sa kakayahan ang karamihan ng mga bata na 
magbibigay-daan sa pagiging matagumpay at nagsasarili nila sa pagkain. Kumakain sila ng maraming 
uri ng lasa at tekstura ng pagkain. Dagdag pa, napapakain na ng mga bata ang sarili nila gamit ang 
kamay, baso, straw at mga kubyertos—habang hindi na rin gaanong nagiging makalat.  

Para matagumpay na maabot ng mga bata ang nakasasabik na milestone na ito, mahalagang 
mahalagang magkaroon ng pangkalahatang idea ang mga tagapangalaga sa kung ano ang aasahan mula 
sa mga bata sa edad na ito, pero pati na ang mga sa edad na nauna dito. Makatutulong na magkaroon 
ang mga tagapangalaga ng matibay na pag-unawa ng lahat ng pag-develop ng bata para angkop nilang 
masubaybayan at masuportahan ang pag-usad ng kakayahan ng bawat bata. Sa mga susunod na 
seksiyon, magbabahagi kami ng iba’t ibang paraan para mapakain ang mga batang 36 na buwan pataas 
gamit ang mga baso, straw at kubyertos. 

Para sa karagdagang impormasyon para sa mga uri ng baso, straw at kutsara, sumangguni sa 
Kabanata 1 at sa Apendiks 9G. 
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PAG-INOM SA BASO 
Pagdating ng 36 buwan at mas matanda, matagumpay na 
dapat ang karamihan ng mga bata sa pag-inom sa baso. 
May karanasan at tagumpay na dapat sila sa pag-inom 
mula sa maraming uri ng baso: bukas na baso, sippy cup, 
at iba’t ibang hugis, sukat at bigat ng mga baso. Kung 
aantalain ang pagbibigay ng oportunidad para uminom 
mula sa baso (pagkatapos ng 12 buwan) o kung bibigyan 
lang ng limitadong pagkakataon para magsanay ang bata, 
maaaring maging mas mahirap ang proseso ng pag-inom 
mula sa baso at maapektuhan rin nito ang pag-develop ng 
kakayahang motor ng bibig. 

 

 
 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-inom sa baso, sumangguni sa Kabanata 1, 

2 at 3. 

 

PAG-INOM GAMIT ANG 
STRAW30 
Pagdating ng 36 buwan pataas, nagkaroon na ng 
pagkakataon ang karamihan ng mga bata sa pag-inom 
gamit ang straw. Dagdag pa, mahalaga para sa mga bata 
na magkaroon ng karanasan at tagumpay sa pag-inom 
mula sa maraming uri ng straw: maigsi, mahaba, 
makitid, makapal. Kung aantalain ang pagbibigay ng 
pagkakataong uminom mula sa straw (pagkatapos ng 12 
buwan) o kung limitado lang ang ibinigay na 
pagkakataon para magsanay, maaaring maging mas 
mahirap ang proseso ng pag-inom mula sa straw at 
maaapektuhan rin nito ang pag-develop ng kakayahang 
motor ng bibig. 

 

Para sa karagdagang impormasyon sa pag-inom gamit ang straw, sumangguni sa 
Kabanata 1, 3 at 9.   

 

 
Sa edad na ito, nagbabago ang papel ng tagapangalaga papunta sa 
regular na pagsuporta sa patuloy ng paglakas ng loob ng bata at 
nagsasariling pag-inom ng likido mula sa mga baso at gamit ang straw. 
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SOLIDONG PAGKAIN 
Pagdating ng 36 buwan pataas, matagumpay na dapat 
ang karamihan ng mga bata sa pagkain ng balanseng 
diyeta ng buo at solidong pagkain. May mga 
pagkakataon dapat sila para kumain ng mga solidong 
pagkain araw-araw, at pinapakain na dapat nila ang 
sarili nila gamit ang mga kamay at mga kubyertos. Kung 
aantalain ang mga pagkakataon sa pagkain at 
pagpapakain sa sarili (pagkatapos ng 6 na buwan) o 
kung kaunti lang ang ibinibigay sa bata na pagkakataon 
para makapagsanay, maaaring maging mas mahirap ang 
proseso ng pagkain at pagpapakain sa sarili at 
maaapektuhan rin nito ang pag-develop ng kakayahang 
motor ng bibig at kakayahang fine motor. 

 

TUMITINDING PAGSASARILI 

Dahil madalas nang kumakain ang mga bata sa edad na ito ng mas maraming uri ng tekstura ng pagkain 
at mas maraming kantidad ng pagkain, nagpapakita rin sila ng mas matinding kagustuhan na pakainin 
ang sarili gamit ang mga kamay nila at mga kubyertos. Nagiging mas mahusay rin sila (at mas hindi na 
makalat) sa pagkain. Patuloy na hinihikayat nang matindi ang pagkakamay at pagkain gamit ang 
kutsara sa mga bata, dahil nabibigyan sila ng mga karanasang ito ng pagkakataong matuklasan ang mga 
pagkain at maging komportable sa mga ito bago tikman at kainin. Dagdag pa, kapag nakakaya ng mga 
bata na pakainin ang sarili nila nang mag-isa, madalas ay kumakain sila nang mas marami, at 
nakapagbibigay ito ng pakiramdam ng pagmamalaki at tagumpay. 

 
PAGSESELAN7  

Maaaring magpakita ang mga batang 36 buwan pataas ng tendensiya sa pagseselan sa pagkain; 
gayunpaman, hindi ito kasinlakas ng makikita sa 24-36 buwang gulang. Posibleng maranasan uli ang 
yugto ng pagseselan sa pagitan ng 7-8 buwang gulang. Dahil ito sa malaking paglago sa kognitibong 
aspekto sa edad na ito,  kaya’t nagiging mas mahirap para sa katawan nila ang pagsubok ng mga bagong 
pagkain. Madalas, mas bukas at mas tumatanggap ang mga batang 36 buwan pataas ng mga bagong 
panlasa at tekstura. 

Madalas dapat na makasalamuha ng mga bata ang pagkain sa edad na 
ito—mga 20 beses o higit pa bago niya pagdesisyunang kainin. Kaya 
kailangan talaga ng oras at pasensiya ang pagpapakain ng mga bagong 
bagay. 

Kadalasan, magiging bihasa na ang bata sa pagkain ng mga solidong 
pagkain pagdating ng 2-3 taong gulang. Ibig sabihin, pagdating ng 36 
buwang gulang, mayroon na dapat siya ng lahat ng kakayahang motor 

ng bibig at kakayahang fine motor para makakain ng mga regular na 
pagkain. 
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Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa solidong pagkain, sumangguni sa Kabanata 1, 2 
at 3. 

Para sa karagdagang impormasyon sa pagtugon sa pagseselan, sumangguni sa Kabanata 4. 

 

 

MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

Pagdating ng 36 buwan pataas, nagpapakita pa rin ang mga bata ng pag-unlad sa lahat ng 
area ng pag-develop. Mga bihasa na sila sa pagkain at nagsasarili na sila sa pagpapakain sa 

sarili. Kahit hindi na kailangan ng mga bata ang ganoon karaming suporta habang tumatanda 
sila, may mahalaga pa ring papel ang mga tagapangalaga sa pagbibigay ng kalinga sa araw-araw, mula 
sa pagpapakita sa bata kung paano kainin ang bagong pagkain, hanggang sa pagsigurong komportable 
sila at matagumpay habang kumakain at nagliligpit pagkatapos kumain. 

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Nanatiling magkaugnay kahit ang pag-develop ng mas may edad na bata, at nakasalalay pa 
rin ang mga kakayahan sa isa’t isa. Patuloy dapat ang pagsubaybay ng mga tagapangalaga sa 
kakayahan ng bata para masigurong nasa tamang landas sila. 
 

② Inaasahan dapat ng mga tagapangalaga na kapag binigyan ng sapat na pagkakataon ang 
mga bata sa edad na ito, madalas, makakaya nilang kainin ang lahat ng pagkain at 
mapapakain nila ang sarili nila nang mag-isa gamit ang maraming paraan tulad ng 
pagkakamay, paggamit ng kubyertos, baso at straw. 
 

③ Mahalaga ang pagbibigay sa mga bata ng pagkakataon para mapakain ang sarili nila sa oras 
ng pagkain. Natutulungan sila nitong maabot ang pagkabihasa at nabibigyan sila ng 
pakiramdam ng tagumpay at pagmamalaki sa sarili. 
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SEKSIYON 5.3: PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 36 
BUWAN PATAAS 

 
 

ANG HALAGA NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN 
Napakahalaga ang kung paano natin pinoposisyon ang bata sa pagpapakain. Nagiging mas madali para 
sa bata ang pagkain at pagpapakain sa sarili dahil sa ilang mga posisyon, at nagiging mas mahirap at 
baka nga hindi ligtas ang pagkain dahil sa ilang mga posisyon.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang di-maayos na pagpoposisyon ay may 
mga panganib tulad ng: 

Ø Hindi mabisa at matagal na 
pagpapakain 

Ø Mas hindi matagumpay na pagtanggap 
at pangangasiwa ng iba’t ibang 
pagkain 

Ø Mas mababang pagkonsumo 
Ø Mas mahirap na pagpapakain sa sarili  
Ø Salat na paglago at nutrisyon 
Ø Mas maraming insidente ng 

pagkakasakit at kamatayan 
 

Ø Kapag hindi maayos ang pagpoposisyon, 
maaaring maging mahirap at negatibong 
karanasan ang pagpapakain para sa mga 
bata at tagapangalaga. 

 

 

Ang maayos na pagpoposisyon ay 
maraming benepisyo para sa mga bata at 
tagapangalaga tulad ng:  

 Mas napapanahong mga 
pagpapakain 

 Mas matagumpay na pagkain ng 
iba’t ibang pagkain 

 Mas mataas na pagkonsumo 
 Mas matagumpay na pagpapakain 

ng sarili 
 Mas mabuting paglago at nutrisyon 
 Mas kaunting insidente ng 

pagkakasakit at kamatayan 

 Kapag maayos ang pagpoposisyon, 
mas masaya ang mga 
tagapangalaga at bata at nagiging 
positibong karanasan ang 
pagpapakain. 
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Sumangguni sa Kabanata 2, Seksiyon 2.3 para sa detalyadong tsart ng mga Benepisyo at 

Panganib ng Pagpoposisyon sa Pagpapakain 

 

 

Tinatalakay ng seksiyon na ito ang pinakamabuting posisyon sa pagpapakain ng mga batang 36 buwan 
pataas, paano gawin ang mga posisyong ito at aling mga bata ang pinakamainam para sa bawat 
posisyon.  

 

MGA SUSING PUNTO KAPAG NAMIMILI NG POSISYON 
SA PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 36 BUWAN PATAAS: 

 
 
 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng ulo at leeg ng bata? 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng katawan ng bata? 

Deretso bang sapat ang pagkakaposisyon ng bata? 

Kailangan ba ng bata ng dagdag na suporta para mapabagal ang 
pagkain? 

Kailangan ba ng bata ng dagdag na suporta para sa pagpapakain ng 
sarili? 

Komportable ba ang nagpapakain/nangangalaga sa posisyong ito? 

 
 
 
 



KAB.  5|SEKS IYON 5.3 :  PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN,  36 BUWAN PATAAS 

 
215 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Baka kailangan ring isaalang-alang ang mga indibidwal na pangangailangan ng bata tulad ng: 
 

① Gaano kalaki ang bata? Mas mahirap hawakan sa ilang posisyon ang mas malaking bata. 
Maaari namang kailanganin ng mas maliit na bata ang dagdag na pisikal na suporta para 
sa pag-upo ng deretso tulad ng mga kutson, unan at patungan ng paa. 
 

② Gaano kalakas ang bata? Maaaring kailanganin ng mas mahinang bata ang posisyon na 
pinakanagbibigay ng suporta, kompara sa mas malakas na bata na kailangan ng posisyon 
na mas kaunti ang suporta. 
 

③ Sinusubok ba ng bata na pakainin ang sarili niya? Kung hindi pinapakain ng bata ang sarili 
niya, baka kayanin niya at maging mahusay siya dito kapag binigyan ng sapat na suporta 
at maraming pagkakataon na magsanay. 
 

④ Mukha bang komportable ang bata sa posisyon? Ang batang hindi komportable ay batang 
hindi kakain nang mabuti. 
 

⑤ Nakakakain ba nang mabuti ang bata sa posisyong ito o malikot ba siya? Ang batang 
malikot ay batang hindi kakain nang mabuti.  
 

⑥ Madalas bang nauubo o nabibilaukan ang bata sa posisyong ito? May panganib ng salat 
na nutrisyon, pagkakasakit, at di matagumpay na pagpapakain kapag nauubo o 
nabibilaukan ang bata. 

.  

 
Tinutulungan ng tagapangalaga ang 

dalawang bata na magkaroon ng maayos na 
pagpoposisyon habang tanghalian. 

Natutuhan ng mga tagapangalagang ito na 
kapag ang mga bata ay nasa posisyong 

maayos ang suporta, kaya nilang pakainin 
ang mga sarili nila nang mas matagumpay. 



KAB.  5|SEKS IYON 5.3 :  PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN,  36 BUWAN PATAAS 

 
216 

 

 
MGA HALIMBAWA NG MAAYOS AT DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON SA 
PAGPAPAKAIN NG BATANG 36 BUWAN PATAAS (SA UPUAN)  

 

 

Kapag dama ng bata na suportado nang mabuti ang katawan niya, 
makakapagtuon siya ng pansin sa pinakamahalaga: pagkain 

MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaupo nang deretso ang bata sa silya 
o Nakaharap ang ulo 
o Nakatupi ang tuhod sa anggulong 90-

degree 
o Maayos ang pagkakasuporta ng paa gamit 

ang tuntungan 
o Nasa angkop na taas ang tray para sa 

dagdag na suporta sa pagpoposisyon at 
pagpapakain sa sarili  

DI-MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON 

o Nakaupo nang deretso ang bata sa silya  
o Medyo nakabaluktot ang balakang 
o Nakatupi ang tuhod sa anggulong 90 

degrees 
o Maayos ang pagkakasuporta sap aa PERO 

nakapalikod ang ulo at leeg 
o Nakapilipit ang katawan 
o Walang mesa o tray para masuportahan ang 

pagpoposisyon at pagpapakain sa sarili 
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PINAKAMAAYOS NA MGA POSISYON PARA SA PAGKAIN 
AT PAG-INOM 
Nakalista sa ibaba ang pinakakaraniwang mga posisyon na ginagamit para sa pagpapakain ng mga 
batang 36 buwan pataas. Habang lumalaki at lumalakas ang mga bata, malaki ang posibilidad na 
kailangang baguhin ang ginagamit nilang upuan at mesa.  

 

 Kung hindi tama ang pakiramdam ng kasalukuyang posisyon para sa 
iyo o para sa bata, OK lang na sumubok ng ibang posisyon (at upuan). 
Minsan, kailangang sumubok ng mga tagapangalaga ng maraming 
posisyon hanggang sa mahanap nila ang “sakto lang.” 

 

NAKAUPO NANG DERETSO AT NAKAHARAP NA POSISYON (SA 
CHILD SEAT/HIGH CHAIR)  

PAANO:  Ipuwesto ang bata sa posisyon na maayos ang pagkakasuporta sa child seat o sa high chair. 
Nakaharap dapat sa iyo at/o sa mga kaibigan ang bata at komportable sa upuan. Puwede mong hawak  
ang pagkain, baso at/o kutsara at dapat ay bigyan ng pagkakataon ang bata na tulungan ka.  

 
MAINAM PARA SA:  Karamihan ng mga batang 36 buwan pataas; pagpapakain gamit ang 
kutsara, pagkakamay, pag-inom mula sa baso, pag-inom gamit ang straw 

 

 

 Nakatutulong ang paggamit ng tray o mesa kasama ng upuan 
para sa paghikayat na tuklasin ng bata ang mga pagkain at 
sa pagpapakain ng sarili gamit ang kamay, kubyertos at mga 
baso. 
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CHECKLIST NG PAGPOPOSISYON SA PAGPAPAKAIN NG 
BATANG 36 BUWAN PATAAS: 

 
 

 
SA 36 BUWAN PATAAS, ANG BATA AY: 

 

� nakaposisyon ang balakang nang 90-degree at mas mababa kaysa ulo 

� nakaderetso at mabuti ang pagkakasuporta sa katawan gamit ang katawan ng tagapangalaga o upuan—hindi 
nakahilig paharap, palikod o sa magkabilang gilid 

� pantay ang balikat at nakaharap  

� nakagitna ang ulo at nasa sentro, neutral na posisyon nang medyo nakatungo 

� nasa 90 degrees na anggulo ang tuhod  

� nakalapat ang paa sa sahig, sa tuntungan ng paa o sa katawan ng tagapangalaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulo 

Balikat 

Balakang 

Katawan 

Tuhod 

Paa 
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MGA SUSING PUNTO SA EDAD NA ITO 

Sa edad na ito, naging interaktibong proseso na ang pagkain para sa mga bata at 
tagapangalaga. Pagdating ng 36 buwan, mas marami nang responsabilidad na ginagampanan 

ng bata: hinahainan ang sarili nila, pinapakainin ang sarili nila, at naglilinis at nagliligpit ng 
pinagkainan. Mahalaga pa rin sa tagumpay ng bata ang wastong pagpoposisyon, at natutulungan silang 
mas makapagtuon ng pansin kapag oras ng pagkain. Nabibigyan ng maayos na pagpoposisyon ang bata 
ng pisikal na pagkapirmi at kakayahang magsarili para sa epektibo at may kompiyansang pagpapakain 
sa sarili. May kakayahan dapat ang mga tagapangalaga sa pag-unawa ng mahahalagang aspekto ng 
angkop na pagpoposisyon sa oras ng pagkain para makakain nang ligtas, komportable, at nagsasarili 
ang mga bata. 

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Ang maayos na pagpoposisyon sa pagpapakain ay nagdudulot ng ligtas at mas madaling 
pagkain, at mas mataas na kompiyansa at tagumpay sa pagpapakain ng sarili. 

 

② Laging isaalang-alang ang mahahalagang aspekto ng pagpoposisyon para sa bawat bata para 
maging ligtas, matagumpay at katuwa-tuwa ang oras ng pagkain. 

 

③ Pagdating ng 36 na buwan, kapag binigyan ng angkop na pagpoposisyon at pagsasanay, 
kaya na ng karamihan ng mga bata na kumain at uminom nang mag-isa. 
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 SEKSIYON 5.4: HIGIT PA SA PAGKAIN: MGA TIP 
PARA MASUPORTAHAN ANG BATANG 36 BUWAN 
PATAAS 

 
Sa unang 36 na buwan ng buhay, maraming kahanga-hangang pagbabago sa pag-develop ang nagawa 
ng bata. Pagdating sa yugtong ito ng buhay nila, nagpapakita sila ng mahusay na interes sa mundo sa 
paligid nila at determinasyon na tumuklas, matuto mula sa iba at lumago. Tinatalakay ng seksiyon na 
ito ang mga simpleng idea para mahikayat ang malusog na pag-develop sa lahat ng area ng batang 
mas may edad na, higit pa sa pagkain. 

MGA KILOS NA MOTOR 
Ang pagsuporta sa pag-develop ng kakayahang motor ng bata ay isang bagay na madaling gawin 

araw-araw. Kapag kayang maikilos ng bata ang katawan niya at tumuklas ng daigdig, napalalago niya 
ang parehong katawan at utak! Gayundin, ang pagsuporta sa pagkilos ng bata ay derektang pagsuporta 
rin sa kakayahan niyang kumain. Madalas na wala gaanong mga isyu sa pagkain ang malalakas na 
batang may mabubuting kakayahang motor, at mas madaling maresolba ang anumang mga isyu. 

 
MGA GAWAING 
MOTOR (PISIKAL) 

     
 PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

 
 
 
 

Mga Larong may 
Malalaking Paggalaw 

 

 
⇒ Paglalaro ng bola: Magsalitan sa paghagis, pagpapagulong at pagsipa ng 

bola pabalik-balik. Hayaang maglaro ang maraming bata nang 
magkakasama. 

⇒ Putbol: Itagilid ang kahon at magkunwaring goal ito ng putbol. Magsaya 
sa pagsipa ng bola papunta sa goal.  

⇒ Kandirit: Maglagay ng bagay sa sahig bilang simula ng “karera.” 
Hikayatin ang mga bata na kumandirit nang gaano man kalayo mula sa 
simula.  

⇒ Paglalaro sa labas: Hikayatin ang mga bata na maglaro ng bola at laruin 
ang mga bagay sa palaruan, at magsaya sa pagtakbo at pagtuklas. 

⇒ Pag-akyat sa hagdan: Hayaan ang batang magsanay na umakyat at 
bumaba ng hagdan. Gawin itong laro ng paunahan sa tuktok. 

 
Sa pagsali ng mga suportang ito sa bata sa pang-araw-araw na mga gawain, 
nasusuportahan rin ng mga tagapangalaga sa pinakamabisang paraan ang 

paglago ng bata nang di nangangailangan ng maraming dagdag na oras. Subuking 
idagdag ito sa mga oras ng pagkain, kapag nagbibihis/naghuhubad, habang 

nagpapalit ng lampin, kapag gumagamit ng banyo, kapag naliligo, kapag 
nagbibigay ng ginhawa at kapag nag-aalaga ng maraming bata nang sabay-sabay. 
Halimbawa, kapag tinutulungan ang isang bata na gumamit ng banyo, naghihintay 

naman ang isa pang bata. 
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⇒ Kalayaang lumibot at tumuklas: Magbigay ng maraming pagkakataon 
para sa mga bata na malayang tuklasin at libutin ang paligid nila gamit 
ang malalaking galaw tulad ng paggapang, pagtayo, pagtakbo, 
paglakad, atbp.  

 

Pagkilos at Musika 

⇒ Sayawan: Magpatugtog ng musika na gusto ninyo, at magsayaw nang 
magkasama. 

⇒ Kantahan: Kumanta, umawit ng tugmaan at igalaw ang katawan.  
⇒ Gumawa ng musika: Magsaya sa paggawa ng sariling musika (pagtambol 

at pag-alog) gamit ang mga laruang instrumento, pang-araw-araw na 
gamit tulad ng mga kawali at kaldero o mga totoong instrumento tulad ng 
gitara, piano, tambol at mga kalembang. 
 

 
 
 
 

Paglalaro Gamit ang 
Daliri at Kamay 

⇒ Paglalaro sa mesa: Gumamit ng maliit na mesa, kahon o nakabaligtad na 
na basket ng labada bilang mesa para sa mga bata na puwedeng gamitin 
para sa paglalaro (bloke, puzzle, atbp.), pagkain, paggawa ng sining 
(pagguhit, pagpinta, atbp.) at pag-aaral (pagsusulat, matematika). 

⇒ Paglalaro ng bloke: Matuwa sa pagpatong ng mga bloke at pagbuo ng 
mga tore at gusali. 

⇒ Basketball: Maghagis ng mga bagay papasok sa basket ng labada o 
basurahan bilang laro. Magiging bola ang mga bagay na tulad ng 
malalambot na bola, maliliit na mga unan, bean bag, mga stuffed toy, 
atbp.  

⇒ Paggawa ng art: Maglibang sa paggawa ng mga disenyo at guhit gamit 
ang mga krayola, marker, chalk, mga lapis, pintura o kahit nga tubig lang 
at lupa. Gumamit ng mga daliri o mga brush. 

⇒ Malaking katuwang: Pakiusapan ang mga bata na maging katuwang sa 
mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbibihis at paghuhubad, 
paghuhugas ng kamay, paghahain ng pagkain para sa kanila at sa iba, 
pagbukas at pagsara ng pinto, pagsalin ng likido sa oras ng pagkain, 
pagwawalis at iba pang gawain sa paglilinis. 
 

 

 

 

  

 
Nalilibang ang mas may edad na mga 
bata sa oras nila sa labas araw-araw, 
kung saan puwede silang tumakbo, 
tumalon, magpadausdos, lumambitin, 
at makipaglaro sa isa’t isa. 
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PAGLALARO AT PAGKATUTO  

Ang pagsuporta sa maagang paglalaro at pagkatuto ng bata ay isang bagay na madaling magawa araw-
araw. Sa katunayan, ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng bata ay sa paglalaro! Kapag kayang 
maglaro ng bata, tumuklas ng mga bagay, makipag-ugnayan sa iba at tumuklas ng paligid niya, 
lumalakas rin ang utak niya na magagamit niya hanggang sa tumanda siya. 

 
 

MGA GAWAIN SA 
PAGLALARO AT 

PAGKATUTO 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

 
Pagsasalita, Pagkanta, 

Pagbabasa, at 
Pagkatuto 

 

 
⇒ Kuwentuhan: Magbasa ng mga libro nang magkasama o ikuwento ang 

mga paborito ninyong mga kuwento. Magpalitan ng mga tugmaang 
pambata o mga espesyal na mga kuwentong bayan. Magpatulong sa 
paglipat ng pahina, sa pagturo ng mga larawan, sa pagsagot ng mga 
tanong (“Ano kayang susunod?”) at sa pagkukuwento. 

⇒ Kantahan: Makinig sa musika at makipagkantahan sa bata. Magsaya sa 
pagsabay sa mga kantang alam ninyo. 

⇒ Daldalan: Makipag-usap tungkol sa kung ano ang ginagawa ng bata, 
kung ano ang ginagawa mo at kung ano ang ginagawa ninyo nang 
magkasama. Gumamit ng mga salita para ilarawan ang mga hugis, kulay, 
bilang, letra, bahagi ng katawan, hayop, pagkain, mga kilos, damdamin 
at iba pang mga karaniwang pang-araw-araw na bagay at mga pamilyar 
na tao.  

⇒ Paglalaro: Maglibang sa pakikipaglaro at pagkukunwari. Maglaro ng 
mga manika, magluto-lutuan, magbahay-bahayan o isipin na kunwari ay 
mga hayop kayo. 

⇒ Pagkukunwari: Gumawa ng laruang bahay, tindahan, sakahan o bangka 
mula sa malaking kahon. Gumalaw at tumuklas sa palibot ng nagawa. 

⇒ Pagbibihis: Magkaroon ng kahong bihisan na may iba’t ibang uri ng 
damit at palamuti para mapaglaruan ng mga bata tulad ng mga bestida, 
blusa, shirt, pantalon, sapatos, sombrero, bandana, guwantes, sinturon, 
atbp. 

⇒ Pagbibilang: Gumamit ng mga bilang sa itatakbo ng araw kasama ang 
bata. Bilangin ang lahat—ang bilang ng mga silya sa kuwarto, mga bata, 
mga sapatos, mga bola, manika at magsanay sa pagbasa ng oras.  

⇒ Pag-uuri: Uriin ang mga pang-araw-araw na bagay ayon sa kulay, hugis, 
sukat, tipo, atbp. Matuwa sa pag-uuri nang nakatumpok o sa mga 
lalagyan para sa pagpupuno at pagtatapon. 

 

 
Paglalaro sa Sahig 

 
⇒ Makipaglaro kung nasaan ang bata—sa level niya—at sundan siya: 

Hayaan ang batang gabayan ang pakikipaglaro niya sa iyo. Natutuwa 
ang mga bata sa edad na ito na maglaro gamit ang mga lalagyan, bloke, 
bola, kawali at kaldero, mga laruang pagkain at plato, manika, mga 
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kotse/trak, malalaking laruang panlabas, mga libro, mga puzzle, mga 
clay na gawa sa bahay, mga gawain sa sining, mga instrumentong 
pangmusika, mga plastik na hayop at dinosaur, hula hoop, ball pit, mga 
flashlight, mga tent, mga kastilyo, mga laruang kasangkapan, traysikel na 
may helmet, mga muwebles na pambata, chalk, board games, atbp. 
 

 
 

 

 

 

 

 

KOMUNIKASYON AT MGA UGNAYAN 

Ang pagsuporta sa maagang komunikasyon at mga ugnayan ng bata ay isang bagay na madaling 
magawa araw-araw. Pangunahing paraan ang mga positibong ugnayan sa pagbuo ng malalakas na bata, 
sa kabila ng mga paghihirap na makakaengkuwentro nila. Kapag malalim ang ugnayan ng mga 
tagapangalaga sa bata at napapakita nilang naiintindihan nila kung ano ang kailangan ng bata, 
nararamdaman ng mga bata na ligtas sila, panatag, at handa nang lumago. 

 

 
MGA GAWAIN SA 

KOMUNIKASYON AT 
PAKIKIPAG-UGNAYAN 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

 
 

Paglalaro at Interaksiyon 

 
⇒ Makipag-ugnayan nang madalas: Kapag magkasama, 

makipagkuwentuhan, makipagdaldalan, magbasa at kumanta o hunihan 
ang bata. . Magbahagi ng mga espesyal na tugmaan o mga tula, 
tumingin sa mga larawan at maglaro o gumawa ng mga aktibidad nang 
magkasama. Ulitin ang mga sinasabi ng bata at hikayatin ang pag-
uusap sa pagitan ninyong dalawa. 

 
Natutuwa ang batang babae sa 

paglalaro sa sahig ng silid-
aralan niya kasama ang 
tagapangalaga at mga 

kaibigan. 
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Pagpapakalma 

 

 
⇒ Magturo ng pagpapakalma: Sa mga panahong masama ang loob ng 

bata, gumamit ng paulit-ulit na mga kilos at tunog para mapakalma ang 
bata tulad ng pag-uga, pagduyan, pagtalbog, pagtapik, pagmasahe, 
pagkanta o musika. 

⇒ Magsabi agad: Kausapin ang bata bago magkaroon ng mga bagong 
gawain, pangyayari at mga tao. Gumamit ng mga iskedyul na may 
larawan para malaman ng bata kung ano ang sunod na mangyayari. 

⇒ Pagdedesisyon: Bigyan ang bata ng dalawang pagpipilian para 
matulungan siyang mapangasiwaan ang mga nararamdaman niya at 
mga pagdedesisyunan: “Gusto mo ba ng libro o mga bloke?” 

⇒ Magbahagi ng nararamdaman: Tulungan ang bata na matukoy ang 
nararamdaman niya sa pakikipagkuwentuhan tungkol dito. Bigyan ng 
pangalan ang mga damdaming ito para matulungan ang batang 
maunawaan. Halimbawa: “Naiinis ka kapag kinukuha ng ibang mga 
bata ang laruan mo nang walang paalam.” 
 

 
Mga Positibong 

Interaksiyon 

 
⇒ Umugnay nang madalas: Ulitin ang mga tunog at salita na ginagawa ng 

bata, o ang mga mukha niya, tulad ng pagngiti. Titigan ang bata sa 
mga gawain tulad ng pagpapalit ng lampin at pagbabanyo, 
pagpapakain, paglalaro at pagpapaligo. Gumamit ng haplos at hawak 
para makipag-ugnayan sa bata tulad ng yakap, masahe, pakikipag-
wrestling, paghawak, atbp.  

⇒ Magbahagi: Turuan ang mga bata kung paano magbahagi at 
maghintay ng pagkakataon nila sa pamamagitan ng pagmomodelo nito 
sa kanila kapag naglalaro kayo at kapag nakikipag-ugnayan sa iba. 
Gumamit ng mga simpleng parirala nang paulit-ulit para maituro ang 
mga konseptong ito. (“Ako naman,” “Ikaw naman,” “Puwede bang ako 
naman?” “Ikaw naman pagkatapos ng isang minuto”). 

 
 

 
Palagiang Pagkalinga 

 
⇒ Tumugon nang mabuti: Kapag nagpapakita ng sama ng loob ang bata, 

tumugon sa kaniya palagi at kaagad nang may nakakalmang mga 
salita at/o paghaplos at kalingang pisikal.   
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MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

Ang ibig sabihin ng pagiging mapagkalingang tagapangalaga ay ang pagsuporta sa mga bata 
sa buong araw, pati na sa oras ng pagkain, paglalaro at sa mga araw-araw na gawain. Ang bawat 

gawain sa buong araw ng bata ay pagkakataon para mapaunlad ang buhay niya. Hindi kailangang 
maging komplikado ng mga gawaing ito o magtagal ng ilang oras. Gumamit ng mga bagay na madaling 
makuha sa paligid mo, at magbigay ng maiigsi pero madalas na panahon sa buong araw para sa mga 
gawain. Dahil magkakaugnay ang iba’t ibang uri ng pag-develop, madalas iba’t ibang mga saklaw ng 
pag-develop ang masusuportahan nang sabay-sabay sa pagsasagawa ng isang simpleng aktibidad.   

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

① Gaano man kakaya ng bata na magsarili, kailangan pa rin nila ng pansin at mabuting 
ugnayan mula sa mga mapagkalingang matatanda araw-araw.  
 

② Ang paghikayat sa araw-araw na paggalaw, paglalaro at positibong ugnayan sa iba ang 
pinakamainam na paraan para masuportahan ang buong pag-develop ng bata. 
 

③ Ang bata ang makikinabang kapag nakahanap ang tagapangalaga ng maiigsing panahon sa 
buong araw para maisagawa ang mga gawaing makasusuporta sa pangkalahatan niyang 
pag-develop. 

 

 

  

 

Napapakita ng grupo ng mga batang lalaking ito 
ang halaga ng pagkakaibigan at mga relasyon. 
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