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“Ang simpleng gawain ng pagkalinga ay kabayanihan” 

Edward Albert  
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 SEKSIYON 1.1: MGA BATAYAN SA PAGPOPOSISYON  
 

 
ANO ANG PAGPOPOSISYON? 
Tinutukoy ng pagpoposisyon ang paraan ng paghawak sa bata sa mga braso natin o paglagay sa mga 
hita, o kung paano natin sila ipinupuwesto sa upuan, silya, o sa sahig para sa oras ng pagkain.  

Ang paraan ng pagpoposisyon natin sa bata ay nakasalalay sa: 

① edad ng bata 
② pangkalahatang kakayahang developmental ng bata, lalo na ang kakayahang pisikal 
③ indibidwal na pangangailangan ng bata (hal., mas mataas na puwesto ng katawan sa 

pagpapakain dahil sa reflux, mas matinding suporta sa ulo o katawan dahil sa mahinang 
masel, atbp.) 

④ kakayahan ng tagapangalaga 
⑤ mga rekursong mayroon sa paligid 

 

ANO ANG HALAGA NG PAGPOPOSISYON?7 
Mahalaga sa pagiging ligtas ng bata ang pagsiguro na wasto ang pagpoposisyon sa kaniya sa 
pagpapakain. Kapag naposisyon nang maayos ang mga bata sa oras ng pagkain, lalo na ang mga may 
espesyal na pangangailangan, mas ligtas ang pagpapakain, mas mabisa at mas komportable para sa 
parehong bata at tagapangalaga.  

↓ INSIDENTE NG ASPIRASYON, PAGKAKASAKIT,  O 
PAGKAMATAY 

↑ INSIDENTE NG ASP IRASYON, PAGKAKASAKIT,  O 
PAGKAMATAY 

↑ bisa ng pagpapakain (hal., mas mabilis) ↓ bisa ng pagpapakain (hal., mas mabagal) 

↑ oral na pagkonsumo habang kumakain ↓ oral na pagkonsumo habang kumakain 

↑ kakayahan ng mga bata na masubok ang iba-ibang uri 
ng pagkain 

↓ kakayahan ng mga bata na masubok ang iba-ibang uri 
ng pagkain 

↑ kapasidad sa paghinga ↓ kapasidad sa paghinga 

↑ dihestiyon ng pagkain at inumin ↓ dihestiyon ng pagkain at inumin 

↑ kakayahan sa paggamit ng paningin at kamay para sa 
pagpapakain ng sarili 

↓ kakayahan sa paggamit ng paningin at kamay para sa 
pagpapakain ng sarili  

↑ kapasidad ng bata para pakainin ang sarili ↓ kapasidad ng bata para pakainin ang sarili 

↑ saya habang pagkain (para sa bata at sa 
tagapangalaga) 

↓ saya habang pagkain (para sa bata at sa 
tagapangalaga) 

BENEPISYO NG MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON 

PANGANIB NG DI-MAAYOS NA 
PAGPOPOSISYON 
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↑ paglaki at nutrisyon ↓ paglaki at nutrisyon 

↑ kapasidad na makitungo sa kapuwa 
 
 

↓ kapasidad na makitungo sa kapuwa 

MGA SUSING ELEMENTO NG PAGPOPOSISYON 
PARA SA LAHAT NG EDAD 

Saklaw ng seksiyon na ito ang ideal na pagpoposisyon para sa mga bata sa lahat ng edad, mula 
sa mga sanggol, toddler, mas may edad na mga bata, at mga bata ng lahat ng edad na may 

kapansanan. Anuman ang edad ng bata, mahalaga na isaalang-alang ng tagapangalaga ang anim na 
susing elementong ito kapag pinoposisyon ang mga bata para sa pagkain.  

Balakang 
 
Nakaposisyon nang 90 degrees 

Katawan 
 
Nakatayo nang deretso, hindi nakahilig paharap, 
palikod, o patagilid 

Balikat 
 
Pantay at nakaharap 

Ulo 

 
Bahagyang nakaturo ang baba papuntang 
dibdib, nakatayo nang deretso ang ulo at 
nakaharap 

Tuhod 
 
Nakaposisyon nang 90 degrees 

Paa 
 
May suporta sa sahig, sa tapakan ng silya o iba 
pang bagay; posisyong lapat 

 

 

 

 

 

 

 
MGA SUSING 

ELEMENTO 
 

 
WASTONG POSISYON 



KABA NA TA 1|  SEKSIYON 1 .1 :  MGA B ATAYAN  SA PAGPOPOSISYON 

16 

 
 
 

KARANIWANG MGA POSISYON SA BAWAT EDAD7 
Magbabago ang ideal na posisyon sa pagpapakain sa bata habang tumatanda siya at habang umuusad 
ang pagkabuo niya. Halimbawa: habang tumatanda, lumalaki, at lumalakas ang sanggol, tipikal na mas 
kaunting panlabas na suporta mula sa tagapangala ang kakailanganin niya para mapanatili ang katawan 
niya sa wastong posisyon sa oras ng pagkain. Ibinabahagi sa ibaba ang mga karaniwan at 
pinakamabuting posisyon sa pagpapakain para sa mga sanggol at sa mga bata. (Sumangguni sa 
Kabanata 2, Seksiyon 2.3 at Kabanata 3, Seksiyon 3.3 para sa mga ilustrasyon at larawan ng bawat 
posisyong nakalista sa ibaba.) 

 
PAGKASILANG HANGGANG 3 BUWAN  

Nangangailangan ng kompletong suporta ng ulo, leeg, katawan, at balakang sa lahat ng pagpapakain 
ang mga sanggol na 0-3 buwang gulang. Kailangan ang kompletong suporta dahil wala pang sapat na 
lakas ang mga sanggol para mailagay nila nang mag-isa ang mga bahaging ito sa wastong posisyon.  

 
Mga Karaniwang Posisyon sa Pagpapakain: 

Hawak sa braso ng tagapangalaga para sa pagpapasuso at/o pagpapadede gamit ang bote. 

 
Mga Posisyon sa Pagpapadede Gamit ang Bote: 

o Pagduyan  
o Nakahiga patagilid 
o Nakasandal sa mga unan sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa infant carrier o upuan  

 

4-8 BUWANG GULANG 

Tipikal na napapamalas ng mga sanggol na 4-8 buwan ang pangangailangan para sa katamtamang 
suporta ng ulo, leeg, at katawan habang kumakain. Habang lumalapit sila sa 8 buwang gulang, maaaring 
mas kaunting suporta ang kailanganin nila, at makapagpamalas sila ng kakayahang umupo nang 
deretso nang mag-isa o kapag nasa upuang may pansuporta. Dahil ito sa paglakas nang pisikal sa buong 
katawan ng sanggol na nasa gulang na ito. Mapapansin ring ipinapakilala na sa mga sanggol sa edad na 
ito ang solidong pagkain. Kailangan ng angkop na suporta sa pagpoposisyon para maging matagumpay 
at ligtas na magawa ng sanggol ang bagong karanasang ito. 

 
 

 



KABA NA TA 1|  SEKSIYON 1 .1 :  MGA B ATAYAN  SA PAGPOPOSISYON 

17 

Mga Karaniwang Posisyon sa Pagpapakain: 
Hawak sa braso ng tagapangalaga para sa pagpapasuso at/o pagpapadede gamit ang bote. (Ideal sa 
pagitan ng 4-6 buwang gulang) 

Nakaupo sa hita ng tagapangalaga, sa sahig o sa upuan o silyang may suporta. (Ideal sa pagitan ng 6-8 
buwang gulang kapag binibigyan ng solidong pagkain.) 
 

Mga Posisyon sa Pagpapadede Gamit ang Bote: 

o Nakasandal sa mga unan sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa upuan o silyang may suporta 

 

Mga Posisyon sa Pagpapakain ng Solidong Pagkain: 

o Nakaupo sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa upuan o silyang may suporta 
o Nakaupo sa sahig nang may suporta ng tagapangalaga 

 

9-15 BUWANG GULANG 

Tipikal na ipinapamalas ng mga batang 9-15 buwang gulang ang pangangailangan para sa katamtamang 
suportang pisikal sa pagpapakain. Patuloy ang paglakas nilang pisikal at ang pagkakaroon ng kontrol 
sa kabuuan ng katawan. Nakakaupo na sila nang deretso nang mag-isa, nakagagapang, nakatatayo, 
nakalalakad, at nakakapagpalit-palit ng posisyon (hal., mula pagtayo mula sa pag-upo). Mapapansing 
tipikal sa mga bata sa edad na ito na unti-unting maalis ang paggamit ng dede sa bote at maipakilala sa 
kanila ang paggamit ng baso sa pag-inom. Dagdag pa doon, mas matimbang na ang pagpapakain ng 
solidong pagkain. Dahil sa mga bagong karanasang ito, kailangang tukuyin ang angkop na suporta sa 
pagpoposisyon na tutugon sa indibidwal na pangangailangan ng bata upang matulungan siyang maging 
matagumpay at ligtas na kumakain.  

 
Mga Karaniwang Posisyon sa Pagpapakain: 

Nakaupo sa hita ng tagapangalaga, sa sahig o sa upuan o silyang may suporta. 

 
Mga Posisyon sa Pagpapakain: 

o Nakaupo sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa upuan o silyang may suporta 
o Nakaupo sa sahig nang may suporta ng tagapangalaga  

 

16 NA BUWAN PATAAS  

Tipikal na ipinapamalas ng mga batang 16 na buwan pataas ang pangangailangan para sa kaunting 
suportang pisikal sa oras ng pagkain. Kaya nilang umupo nang deretso nang mag-isa at natutuwa silang 
kumain kasama ang ibang tao. Dahil sa paglakas nila at paglago ng kakayahan, madalas na kaya ng bata 
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sa edad na ito na umupo sa booster chair sa mesa o umupo sa pambatang upuan sa mesang may sukat 
na sasapat sa pangangailangan niya. Kahit na nangangailangan lamang ng kaunting suporta ang mga 
bata sa edad na ito, mahalagang ang anumang upuan, silya, o mesa na gagamitin nila ay nasusuportahan 
nang sapat ang bawat isa sa anim na susing elementong tinalakay kanina. 

 
Mga Karaniwang Posisyon sa Pagpapakain: 

Nakaupo sa hita ng tagapangalaga, sa sahig o sa upuan o silyang may suporta. 
 

Mga Posisyon sa Pagpapakain:  

o Nakaupo sa hita ng tagapangalaga 
o Nakaupo sa high chair, booster chair, o upuang may suporta 
o Nakaupo sa sahig kasama ang tagapangalaga 
o Nakaupo sa may pambatang mesa na may pambatang upuan 
o Nakaupo sa wheelchair o adaptive stroller o upuan na angkop ang laki  

 

MGA TIP SA PAGPOPOSISYON PARA SA LAHAT 
NG EDAD  
 

TIP 1: 

Laging isaalang-alang ang indibidwalidad ng bata kapag mamimili ng posisyon sa pagpapakain at 
antas ng suporta. Habang tumatanda at lumalakas ang mga bata, mas kaunting suporta ang 
kakailanganin ng karamihan sa mga tipikal ang development para mapanatili ang mabuting posisyon 
sa oras ng pagkain. Gayunpaman, magkakaiba ang bawat bata at hindi palaging masusunod ang 
landas na ito, kaya’t kailangan ay indibidwalisado ang kalinga. 

TIP 2: 

Laging isaalang-alang ang antas ng kakayahang developmental ng bata kapag namimili ng posisyon 
sa pagpapakain. Pumili ng posisyon batay sa pangangailangan, antas ng kakayahan, at edad. 
Halimbawa, maaaring mangailangan ang 3 taong gulang na bata na may mahinang-mahinang masel 
(low tone) ng dagdag na suporta upang maideretso niya ang ulo niya kahit pa “matanda na siya” para 
gumamit ng upuan. 

TIP 3: 

Laging isaalang-alang kung komportable ang tagapangalaga sa pagpapakain. Pansinin kung ano ang 
nararamdaman ng katawan mo habang nagpapakain ng bata. Sumasakit ba ang likod mo? Nakahukot 
ka ba sa posisyong hindi komportable? Masyado bang mabigat ang bata? Kaya mo bang mapanatili 
ang posisyon hanggang matapos ang pagpapakain? Humanap ng posisyong hindi lang natutugunan 
ang pangangailangan ng bata, kundi sustenable at malusog rin para sa iyo. 

TIP 4: 
Laging tandaang lumalaki ang mga bata. Habang lumalaki at nagde-develop ang mga kakayahan ng 
mga bata, maaaring kailanganing magbago ng posisyon ng pagkain nila. Normal at esensiyal na 
magbago ang posisyon katagalan para matugunan ang mga pangangailangan sa paglaki ng bata. 

TIP 5: 

Laging tandaan na minsan, matrabaho ang paghahanap ng pinakamabuting posisyon. Maaaring hingin 
mula sa tagapangalaga kahit na ng batang tipikal ang pag-develop ang pagsubok ng iba’t ibang 
posisyon hanggang sa mahanap nila ang tama at mabisa. Magdahan-dahan, tingnan kung paano 
tumutugon ang bata, at gumawa ng maliliit na pagbabago kapag kailangan. 
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 MGA PANGHULING KAISIPAN 

Hindi palaging madali ang paghahanap ng tamang posisyon para sa bata. Maaaring kailanganin 
ng oras, pagsisikap, pag-iisip, pag-eensayo, at pasensiya. Kapag hindi sigurado sa pinakamainam na 
posisyon para sa bata, humingi ng suporta sa iba. Madalas, ang pagbabahagi ng mga hamon o tulong 
sa iba pang tagapangalaga ay magdudulot ng mas mahusay na paglutas ng problema at malikhaing 
mga solusyon, at makatatanggal ng stress.  

 

o Para sa karagdagang impormasyon sa pagpoposisyon na espisipiko sa 
edad, sumangguni sa Kabanata 2, 3, 4, at 5. 

o Para sa impormasyon sa pagpoposisyon ng batang may espesyal na 
pangangailangan, sumangguni sa Kabanata 7 

o Para sa karagdagang impormasyon sa malikhaing pag-upo, sumangguni 
sa Apendiks 9I. 

o Para sa karagdagang impormasyon sa mabilis na mga hamon at solusyon 
sa pagpoposisyon, sumangguni sa Apendiks 9M. or more age-specific 
positioning information, refer to Chapters 2, 3, 4, and 5.  
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 SEKSIYON 1.2: MGA BATAYAN SA 
PAGLUNOK  

 

ANO ANG PAGLUNOK? 
Ang paglunok ay ang paggalaw ng laway, likido, at pagkain mula sa bibig papunta sa tiyan. 
Nangangailangana ng paglunok ng maayos at tulong-tulong na paggamit ng 26 na masel. Lumulunok ng 
600-900 beses kada araw ang isang karaniwang tao, at nangangailangan ng humigit-kumulang 7 segundo 
para dumaan ang pagkain mula sa bibig papunta sa tiyan. Para sa isang bagay na palagi at madali nating 
ginagawa araw-araw, isa itong lubhang komplikadong proseso. 

 

 
PAANO TAYO LUMULUNOK? 
Maaaring mahati sa apat na phase ang paglunok:   

(1) Phase 1: Oral Preparatory 

(2) Phase 2: Oral Transit  

(3) Phase 3: Pharyngeal  

(4) Phase 4: Esophageal  

(1) Oral Preparatory phase: Inihahanda ang 
pagkain at likido sa bibig para sa paglunok. 
Para sa mga likido, ang ibig sabihin nito ay 
paghigop para mahatak ang likido papunta sa 
bibig samantalang dinadala ito ng dila papunta 
sa likod ng lalamunan. Para sa solidong 
pagkain, ang ibig sabihin nito ay ang 
pagtutulungan ng ngipin, labi, pisngi, dila, at 
panga para makabuo ng isang tipak ng pagkain 
na lulunukin. 
 

(2) Oral Transit phase: Paggalaw ng pagkain o 
likido mula sa dila papunta sa likod ng bibig at 
lalamunan para masimulan ang paglunok. 
Gumagalaw pataas at papunta sa likod ng 
lalamunan ang malambot na bahagi ng ngala-
ngala (itaas na likod na bahagi ng bibig) para 
maharangan ang pagkain at likido sa pagpunta 
sa ilong. Bukas ang pasadahan ng hangin 
papuntang baga, kaya’t posible ang paghinga sa 
puntong ito. 

(3) Pharyngeal phase (lalamunan): Pumapasok 
ang pagkain sa pharynx (lalamunan). Nakasara 
ang pasadahan ng hangin papuntang baga ng 
isang manipis na tissue (epiglottis) na 
tinatakpan ang lagusan ng trachea (ang 
pasadahan ng hangin papunta sa baga). Nasa 
tuktok rin ng lagusan ng hangin ang vocal 
folds. Nagsasara sila sa phase na ito upang 
makadagdag ng proyeksiyon para hindi 
mapunta sa baga ang pagkain at likido. 
 

(4) Esophageal phase: Gumagalaw ang pagkain at 
likido mula sa tuktok ng esophagus papunta sa 
tiyan. Nangyayari nang mag-isa ang phase na 
ito at idinudulot ito ng konytraksiyon ng masel. 
May pabilog na masel na lumuluwag para 
makapunta ang pagkain at likido sa tiyan. 
Kapag napunta na sa esophagus ang pagkain o 
likido, bumubukas ang epiglottis para 
mapahintulutan ang paghinga.

(1) (2) 

(3) (4) 
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ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGLUNOK? 
Masaya at nakatutuwa dapat ang pagkain at oras ng pagkain para sa mga bata. Ngunit kapag lumitaw 
ang mga hamon sa paglunok, maaaring maging hindi komportable, nakatatakot, at mapanganib sa 
buhay ang pagkain. Nakatutulong sa dihestiyon ng pagkain at likido ang wastong paglunok. 
Nahahadlangan din nito ang pagpasok ng pagkain at likido sa baga, na maaaring magdulot ng 
malubhang isyung pangkalusugan. 

Nauugnay sa sumusunod na mga panganib ang mga hamon o kahirapan sa paglunok:  

 

↑ INSIDENTE NG ASPIRASYON, PAGKAKASAKIT,  
    O PAGKAMATAY 

 

 
 

↓ bisa ng pagpapakain (hal., mas mabagal) 

 
↓ oral na pagkonsumo habang kumakain 

 
↓ kakayahan ng mga bata na masubok ang iba-ibang 

uri ng pagkain 
 

↓ kapasidad ng bata para pakainin ang sarili 

 
↓ paglaki at nutrisyon (hal., malnutrisyon at 

dehydration) 
 

↓ saya habang pagkain (para sa bata at sa 
tagapangalaga) 

 
ANO ANG ASPIRASYON?7 
Aspirasyon ang tawag kapag napupunta sa baga ang pagkain o likido sa halip na mapunta ito sa tiyan 
kung saan talaga ito dapat. Kapag nangyayari ito, depende sa bata, at sa kung gaano siya kadalas mag-
aspira at gaano karami ang inaaspira niya, maaari itong magdulot ng sakit, malnutrisyon, 
dehydration, at pati na pagkamatay. 

 

 

 
MGA PANGANIB 
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Maraming dahilan kung bakit nagaaspira ang mga bata, tulad ng: 
o Gastroesophageal reflux disease o reflux (halimbawa: isinusuka ang pagkain o likido mula sa 

tiyan at napupunta ito sa baga) 
o Abnormal na anatomiya (halimbawa: cleft lip/palate) 
o Kapansanan sa anatomiya (halimbawa: paralisadong vocal folds) 
o Naantalang paglaki (halimbawa: sanggol an isinilang nang maaga o premature) 
o Kapansanan sa utak (halimbawa: batang may cerebral palsy) 
o Panghihina o paninigas ng masel (halimbawa: batang may Down syndrome o cerebral palsy) 
o Kawalan ng koordinasyon sa masel (halimbawa: batang may cerebral palsy) 
o Mga medikal na procedure (halimbawa: tracheostomy, nasogastric feeding tube)  

 

 

Napapakita ng larawan 
ang normal na paglunok 
at walang aspirasyon sa 

likidong tumutuloy sa 
esophagus. 

  Napapakita ng larawan 
ang hindi normal na 

paglunok at aspirasyon ng 
likidong tumutuloy sa 

trachea papunta sa baga. 
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MGA SUSING PALATANDAAN PARA MATUKOY 
ANG KAHIRAPAN SA PAGLUNOK 

 
 

MGA PALATANDAAN AT 
SINTOMAS NG KAHIRAPAN 

SA PAGLUNOK 
 

 
 

PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 
Pag-ubo o Pagkabulon 

 Umuubo o nabubulunan ang bata habang o pagkatapos 
lumunok ng pagkain o likido 

“Basang” Tunog ng Boses o 
Paghinga 

 
Tunog basâ ang boses o hininga ng bata habang o pagkatapos 
lumunok ng pagkain o likido 

Mga Angal ng Pagiging Di 
Komportable 

 

Nakararanas ang bata ng pakiramdam na nakabara ang 
pagkain sa lalamunan habang, pagkatapos, at/o sa pagitan ng 
oras ng pagkain; nagsasabi ng sakit o hindi pagiging 
komportable sa pagkain o pag-inom, o bumabalik ang pagkain 
sa bibig pagkatapos lumunok 

Pagluluha 
 Naluluha ang bata habang o pagkatapos lumunok ng pagkain 

o likido 

Pagbabago ng Kulay 
 
 
 

Nagbabago ang kulay ng mukha ng bata (namumutla, 
namumula, o nangangasul) habang o pagkatapos lumunok ng 
pagkain o likido 

Lagnat 
 
 

 
Nakararanas ng lagnat ang bata pagkatapos kumain 

 

Pagsimangot 
 
 

Nagpapakita ng hindi komportableng mukha ang bata habang 
o pagkatapos ng pagpapakain 

Pagbabago sa Paghinga 
 

Nagiging di karaniwan ang bilis o bagal ng paghinga ng bata, 
tumitigil sa paghinga ang bata habang kumakain o kaya ay 
hinihingal o humahagak habang o pagkatapos lumunok ng 
pagkain o likido 

Impeksiyon sa Baga 
 Nakararanas ng impeksiyon ang bata sa baga o sa daluyan ng 

hangin  
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MGA TIP SA LIGTAS NA PAGLUNOK PARA SA 
LAHAT NG EDAD  
 

 

TIP 1: 

Laging isaalang-alang ang indibidwal na pangangailangan ng bata kapag namimili ng antas ng 
suporta. Habang lumalaki at nagde-develop ang mga bata, maaaring magbago din ang kakayahan 
nilang lumunok. Maaari silang mangailangan ng mas marami o mas kaunting suporta. Kailangan ay 
indibidwalisado ang kalinga, at kailangan ng palagiang pagtayà ng estratehiya at baguhin ito kung 
kinakailangan. 
 

TIP 2: 

 
Mahalaga ang maayos na pagpoposisyon. Kritikal ang paghahanap ng ligtas at komportableng 
posisyon para sa bata pagdating sa kaligtasan ng paglunok, sa bisa ng pagpapakain, at pagpapanatili 
ng kalusugan ng bata. 
 

TIP 3: 

 
Pakonti-konti at dahan-dahan. Panatiliing kaunti ang kailangang nguyain at kaunti ang kailangang 
sipsipin o inumin. Magdahan-dahan rin sa pagpapakain. Kapag mas mabagal ang antas ng 
pagpapakain at pagpapainom, at mas maliit at mas kaunti ang kailangang nguyain at inumin, mas 
madali at mas ligtas ito para malunok ng bata. 
 

TIP 4: 

 
Iayon ang tekstura at kapal ng pagkain at likido. Maaaring kailanganing palaputin ang mga likido at 
baka kailangang baguhin ang tekstura ng ibang pagkain para maging mas ligtas at mas komportable 
ang pagpapakain para sa bata. 
 

TIP 5: 

 
Baguhin kung paano mo pinapakain ang bata. Baka kailanganing baguhin ang mga suplay sa 
pagpapakain (halimbawa: gumamit ng ibang tsupon, baso, o upuan) para maging mas ligtas at mas 
komportable ang pagpapakain para sa bata. 
 

TIP 6: 

 
Natututo nang pinakamabisa ang mga bata sa konteksto ng positibong relasyon. Ang pagbibigay ng 
positibong interaksiyon sa mga bata habang nagpapakain ay ang pinakamabisang paraan para 
masuportahan ang prosesong ito. 
 

TIP 7: 

 
Laging tandaan na minsan ay matrabaho ang paghahanap ng pinakamabisang paraan. Maaaring 
kailanganin ng mga tagapangalaga ang maraming estratehiya para mahanap ang pinakaligtas at 
pinakamabisa para sa bata. Magdahan-dahan, tingnan kung paano tumutugon ang bata, at gumawa 
ng maliliit na pagbabago kapag kailangan. 
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MGA PANGHULING KAISIPAN 
Ang pagkilala sa pagkakaroon ng problema sa paglunok at ang pagsiguro na na sinusunod ng mga bata 
ang wastong mga paraan ng paglunok ay kritikal na elemento sa praktika ng ligtas na pagpapakain. 
Nakasalalay ang kalusugan at kapakanan ng bawat bata sa mga tagapangalaga na mapagmasid, 
matulungin, at mabilis na tumutugon sa pangangailangan ng bata. Kapag hindi sigurado kung paano 
lumulunok ang bata o kung naghahanap ng paraan para mas masuportahan ang paglunok, humanap 
ng tulong mula sa iba. Madalas, ang pagbabahagi ng mga hamon o tulong sa iba pang tagapangalaga at 
kasapi ng grupo ay magdudulot ng mas mahusay na paglutas ng problema at malikhaing mga solusyon, 
at makatatanggal ng pangamba ng tagapangalaga. 

 
 

Para sa mas espisipikong impormasyon sa tekstura ng pagkain at lapot ng likido 
para masuportahan ang mas ligtas na paglunok, sumangguni sa Kabanata 1, 

Seksiyon 9 at Apendiks 9C.  

Para sa mas espispikong impormasyon sa pagbago ng mga pagkain at likido, 
sumangguni sa Apendiks 9E.  
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 SEKSIYON 1.3: MGA BATAYAN SA 
SISTEMA NG PANDAMA 
 

 
ANO ANG SISTEMA NG PANDAMA?9  
Ang sistema ng pandama ay isang komplikadong grupo ng mga neuron (selula sa katawan), daanan ng 
selula at mga bahagi ng utak na nagtutulungan upang maramdaman ng isang indibidwal ang iba't ibang 
sensasyon mula sa kapaligiran. Mayroon walong pandama na bumubuo sa sistema ng pandama natin. 

① Paningin (Vision) 
② Pandinig (Auditory)  
③ Pang-amoy (Olfactory) 
④ Panlasa (Gustatory) 
⑤ Pakiramdam (Tactile) 
⑥ Kamalayan sa Masel at Kasukasuan (Proprioceptive) 
⑦ Pagbalanse at Pagkilos (Vestibular) 
⑧ Kamalayan sa Loob ng Katawan (Interoception) 

May sistema ng pandama ang bawat bata, at natatangi ito sa kaniya. 
Tungkulin ng tagapangalaga na matuklasan ang gustong pandama ng 
bata (aling mga sensasyon ang pinakagusto at pinakaayaw ng katawan 
niya) at anumang hamon sa pandama upang maging mas komportable 
at madaling mapangasiwaan ang oras ng pagkain (at lahat ng pang-
araw-araw na aktibidad). 

 
 
 
 
 
MGA URI NG 
PANDAMA9,10,11 
May walong uri ng pandama na 
bumubuo sa sistema ng pandama ng 
bawat tao.  
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PANDAMA PAGLALARAWAN HALIMBAWA 

 

Paningin (Vision) 

 

Impormasyon na dumarating sa 
katawan sa tulong ng mata (kung ano 

ang nakikita) 

Maliwanag na ilaw, malamlam na ilaw, mga kulay, mga 
hugis, mga mukha, mabilis o mabagal na gumagalaw 

na mga bagay, distansiya sa mga bagay at mukha 
(malayo o malapit), atbp. 

Pandinig (Auditory) 

 

 
Impormasyon na dumarating sa 

katawan sa tulong ng tainga (kung 
ano ang naririnig) 

 

Malakas o mahinang ingay, boses, musika, matinis at 
mababang tunog, atbp. 

 
Pang-amoy (Olfactory) 

 
Impormasyon na dumarating sa 

katawan sa tulong ng ilong (kung ano 
ang naaamoy) 

Matapang at mahinang amoy, mabaho at mabangong 
amoy, amoy ng mga tao, lugar at pagkain/inumin, 

atbp. 

Panlasa (Gustatory) 
 

Impormasyon na dumarating sa 
katawan sa tulong ng dila (kung ano 
ang nalalasahan, kinakain, o iniinom) 

 

Iba't ibang lasa (matamis, maasim, maalat, matabang, 
atbp.) 

Pakiramdam (Tactile) 

 

 
Impormasyon na dumarating sa 

katawan sa tulong ng balat at bibig 
(kung ano ang nararamdaman sa 

katawan) 

 
Magaang hawak, madiin na hawak, temperatura, sakit, 

vibration, iba't ibang tekstura (makinis, mabukol, 
malutong, matigas, atbp.) 

Pagbalanse at Pagkilos 
(Vestibular) 

 

Impormasyon na dumarating sa 
katawan sa tulong ng iba't ibang 

pagkilos (kung ano ang 
nararamdaman kapag kumikilos ang 
katawan pataas, pababa, patalikod, 

paharap, patagilid, paikot, atbp.) 

Pag-ugoy, pagduyan, pag-indayog, pagpihit, 
pagtalbog, pag-ikot, pagtayo, pag-upo, pagbalanse, 

atbp. 

Kamalayan sa Masel at 
Kasukasuan 

(Proprioception) 

 

 
Impormasyon na dumarating sa 

katawan sa tulong ng mga sensasyon 
na nararamdaman sa kasukasuan at 
masel (kung ano ang nararamdaman 
kapag nasa iba't ibang posisyon ang 
katawan at kapag nakasalamuha ang 

iba't ibang bagay katulad ng tao, 
upuan, o lupa) 

 
 

Pag-upo, paglakad, pagtakbo, paggapang, 
pagpadyak, pagtalon, pagpalakpak, pagtulak at 

paghila ng mabibigat na bagay, pagbuhat ng mga 
bagay, atbp. 

Kamalayan sa Loob ng 
Katawan 

(Interoception) 

 

 
Impormasyon mula sa loob ng 

katawan na kaugnay ng pisikal na 
estado o kondisyon (kung ano ang 

nararamdaman mula sa mga organo) 

 
Pagkagutom, pagkauhaw, pagkabusog, bilis ng tibok ng 
puso, bilis ng hininga, temperatura, pangangailangang 

dumumi o umihi, atbp. 
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Lahat ng ito ay halimbawa ng iba't ibang uri ng impormasyon sa pandama na natatanggap natin sa ating 
sistema ng pandama. Naiimpluwensiyahan ng impormasyong natatanggap ng bata mula sa kapaligiran 
ang lahat ng gawain niya sa araw-araw, kasama na ang oras ng pagkain. Halimbawa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MGA KARANASANG PANDAMA SA 

ORAS NG PAGKAIN 
 

 
MGA SISTEMA NG PANDAMA NA 

NAGAGAMIT 

Maliwanag na ilaw sa kuwarto. 
 
Paningin (Vision) 

Pagkaing nasa makulay na mangkok. 
 
Paningin (Vision) 

Malakas na ingay mula sa iba pang 
batang kumakain sa kuwarto. 

 
Pandinig (Auditory) 

Ang pakiramdam ng katawan natin 
habang nakaupo o nakaposisyon para 

kumain.  

 
Pakiramdam (Tactile) 
Kamalayan sa Masel at Kasukasuan 
(Proprioceptive) 
Pagbalanse at Pagkilos (Vestibular) 

Kung paanong ngumingiti ang 
tagapangalaga habang kumakain nang 

magkasama. 

 
Paningin (Vision) 

Amoy ng pagkain habang lumalapit ito sa 
bibig natin. 

 
Pang-amoy (Olfactory) 

Lasa ng pagkain o likido sa bibig. 
 
Panlasa (Gustatory) 

Tekstura ng pagkain sa bibig at sa kamay 
kapag pinapakain natin ang sarili. 

 
Pakiramdam (Tactile) 

Ang pakiramdam na walang laman ang 
tiyan natin sa simula ng pagkain at puno 

na sa dulo. 

 
Kamalayan sa Loob ng Katawan 
(Interoception) 

 

Ang pagkain ang gawaing 
pinakamayaman sa pandama na 
mararanasan ng isang bata. Ibig 
sabihin, lubhang mahalaga ang 

pagkakaunawa natin ng kung 
paano naaapektuhan ng sistema 

ng pandama natin ang 
development sa pagkain. 
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ANO ANG HALAGA NG SISTEMA NG PANDAMA?  
May sistema ng pandama ang bawat indibidwal na natatangi sa kanila. Ang pagkahubog sa sistema ng 
pandama ng bata ay makaaapekto sa kung paano niya mararanasan ang mundo, kabilang na ang 
pagpapakain at oras ng pagkain. Halimbawa, maaaring magdulot ang ang iba't ibang lasa at amoy ng 
pagkain ng positibo at masayang oras ng pagkain. Pero kung ang mga lasa o amoy ay nakikita bilang 
"masama," negatibo, o nakawawala ng gana, maaaring magdulot ito ng mahirap at malungkot na 
karanasan sa pagpapakain.  

  
May malaking epekto ang sistema ng pandama sa tagumpay ng oras ng 
pagkain para sa mga bata. 
 

 

 
Pagkatuto at Pag-develop sa mga 

Araw-araw na Gawain 

 
o Natuturuan ang iba't ibang uri ng impormasyon sa pandama 

na siyang bumubuo sa mga pang-araw-araw na gawain 
o Natuturuan ang mga bata kung paano timbangin at tumugon 

sa iba't ibang impormasyon sa pandama 
o Natuturuan ang mga bata tungkol sa kanilang sariling 

sistema ng pandama (mga hilig, sensitibidad, mga ayaw) 
 

 
Paghubog ng Pananaw sa Mundo 

 
 

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataong maranasan 
ang iba't ibang uri ng impormasyon sa pandama na tutulong 
sa kanilang lumago 

o Nahahanda ang mga bata sa sari-saring impormasyon sa 
pandama na maaari nilang makaengkuwentro  
 

 
Kalusugan at Kapakanan 

 
 

 
o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataon na matukoy ang 

personal nilang pangangailangan at maalagaan ang sarili 
nila 

o Nabibigyan ang mga bata ng mas maaasahang karanasan 
sa pagkatuto 

o Nasusuportahan ang buong development ng bata 

 

Natututo ang mga bata sa pamamagitan ng kanilang mga pandama 
habang lumalaki sila sa sinapupunan, at nagpapatuloy ang pagkatuto 

na ito sa oras na ipanganak sila. 

 
BENEPISYO NG SISTEMA 

NG PANDAMA 
 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA 
NITO) 
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MGA SENSITIBIDAD SA PANDAMA: HYPERSENSITIVE AT 
HYPOSENSITIVE NA MGA SISTEMA NG PANDAMA  
Maaaring mayroong hypersensitive o hyposensitive na sistema ng pandama ang isang bata. Tinatawag 
natin itong mga "sensitibidad sa pandama." Maaaring maging labis ang stimulasyon o kulang ang 
stimulasyon ng mga bata sa kanilang kapaligiran kapag nakasalamuha nila ang ilang impormasyon sa 
pandama. Dahil maaaring gawing mas mahirap ng mga sensitibidad sa pandama ang pagpapakain, 
mahalaga na kayang matukoy ng mga tagapangalaga kapag nagpapakita ang bata ng mga alalahanin, at 
na alam nila kung paano ang tumulong.  

 
KARANIWANG MGA PALATANDAAN NA MAAARING MAY 

SENSITIBIDAD SA PANDAMA ANG BATA: 
 
o Nauubo, nabubulunan, namumuwalan, napapadura, nasusuka sa pagkain o likido (lalo na 

kapag ipinakilala ang mga bagong lasa o tekstura) 
o Hirap sa paglipat sa panibagong mga lasa o tekstura ng pagkain 
o Napapangiwi, nagugulat, o umiiwas kapag pinapakain 
o Umiiwas sa espisipikong mga lasa o tekstura ng pagkain, o lapot ng likido 
o Oral na pag-iwas o "pagtanggi" na kumain o uminom 
o Di-karaniwang mahabang oras ng pagkain (mahigit sa 30-40 minuto kada pagkain) 
o Labis na pagpuno sa bibig ng pagkain o pag-inom ng sobrang daming likido 
o "Pag-iipon" o pag-iimbak ng pagkain sa bibig nang mas mahaba kaysa inaasahan (at hindi 

malay ang bata) 
o Naluluwa ang pagkain, likido, o lpagtulo ng laway mula sa bibig ng bata papunta sa mukha 

(at hindi malay ang bata) 
o Madalas na umiiyak, nagdadabog o nalulungkot sa oras ng pagkain 
o Madalas na nakakatulog sa oras ng pagkain 
o Madalas na nangangailangan ng pisikal na hawak (madiin na hawak) 
o Madalas na pag-iwas sa pisikal na hawak (lalo na ang magaang hawak)  

Hypersensitive (Dagdag na sensitibidad): Kapag nagpapakita ang bata ng malakas 
na reaksiyon sa espisipikong sensasyon o impormasyon sa pandama. Higit sa 
inaasahan ang lakas ng reaksiyon na ito.  

 

 

 
Madalas na may hypersensitive na 

sistema ng pandama ang mga batang 
may cerebral palsy. 
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Mga Karaniwang Halimbawa ng Reaksiyong Hypersensitive:  

① Madalas na pagkagulat sa ingay o paghawak 
② Pagpiglas, pag-iwas, o pag-atras mula sa hawak (lalo na ang magaan o marahang hawak) 
③ Paninigas ng katawan kapag pinapakain ng tagapangalaga 
④ Pagtatakip ng tainga sa maingay na kuwarto 
⑤ Pagpikit o pagtulog sa mga espasyong maingay sa tainga o sa paningin 
⑥ Kagustuhang mas kaunti ang pagkain sa plato o tray 
⑦ Namumuwalan sa bagong lasa o tekstura ng pagkain 
⑧ Napapangiwi, namumuwalan, nasusuka, o umiiwas sa ilang pagkain 
⑨ Nanginginig, umuugoy, o pinapalo ang sariling katawan sa mga espasyong maingay sa tainga o 

paningin 
⑩ Mababang kakayahan sa pagtanggap ng sakit--maaaring madaling masaktan o makaramdam 

ng sakit  

 

Hyposensitive (Bawas na sensitibidad): Kapag nagpapakita ang bata ng mahinang 
reaksiyon sa espisipikong sensasyon o impormasyon sa pandama. Higit sa 
inaasahan ang kahinaan ng reaksiyon na ito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Karaniwang Halimbawa ng Reaksiyong Hyposensitive:  

① Bawas na pagtugon sa malalakas na ingay o sa magaang hawak 
② Labis na pangangailangan para sa madiin na hawak tulad ng paghahanap ng yakap at pagpisil 

mula sa mga tagapangalaga, kagustuhan ng magulong laro, pagbangga sa mga bagay at tao, 
atbp. 

③ Pagpuno sa bibig ng pagkain, na namumuwalan, nasusuka, o nabubulunan na ang bata minsan 
④ Hindi napapansin o nararamdaman ang pagkain, likido, o labis na laway sa mukha o sa bibig 
⑤ Pagkahilig sa mas matitigas, mas malulutong na tekstura sa mas malambot, mas makinis at 

basang tekstura 
⑥ Pagkahilig sa malalasang pagkain 
⑦ Mataas na kakayahan sa pagtanggap ng sakit--maaaring masaktan ang sarili at hindi 

magpakita ng sakit o pagiging hindi komportable  

 

Madalas na may hyposensitive na sistema ng 
pandama ang mga batang may Down syndrome. 
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Maaaring magdulot sa bata ang iba't ibang impormasyon sa pandama ng mas maraming reaksiyong 
hypersensitive at hyposensitive, o mas kaunting reaksiyong hypersensitive at hyposensitive. 
Makatutulong sa mga tagapangalaga na limitahan ang labis na stimulasyon o kulang ang stimulasyon 
ng bata ang pag-unawa sa kung ano ang tinutugunan ng bata sa kapaligiran, lalo na sa oras ng pagkain. 
Magiging mas madali din ang pang-araw-araw na mga gawain. Nasa ibaba ang mga karaniwang 
elemento sa kapaligiran natin na nagbibigay ng impormasyon sa pandama na makatutulong o 
makasasagabal sa pagkabuo ng bata.  

Ilaw 
Maliwanag o madilim, natural mula sa labas, lampara, fluorescent na 
ilaw, atbp. 

Dekorasyon sa Kuwarto 
Pader na may pintura, wallpaper, mga poster, mga larawan, mga 
bintana, atbp. 

Ingay 
Musika, boses, mga TV, mga tunog mula sa mga laruan, mga tunog mula 
sa kalsada, siyudad o sa labas, mga tunog ng makina, mga ingay ng 
ibang bata, atbp. 

Mga Amoy 
Mga pagkain, mga likido, pabango, sabon, usok, maduming lampin, 
basura, amoy ng katawan, atbp. 

Mga Hawak 
Paghawak, pagyakap, pagpalit ng lampin, pagbihis at paghuhubad, 
pagpunas ng mukha at kamay, malutong na pagkain, atbp. 

Mga Lasa Pagkain, likido, anghang, tamis, asim, atbp. 

Mga Kilos 
Pag-ugoy, pagduyan, paggapang, paglakad, pagtalon, pagtapik, 
pagtalbog, pagsakay sa sasakyan, pagbuhat o paghawak para sa 
pagpapalit ng lampin, atbp. 

 
BAKIT MAAARING MAGKAROON NG SENSITIBIDAD SA 
PANDAMA ANG BATA? 
Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng sensitibong sistema ng pandama ang bata. 
Bilang mga tagapangalaga, minsan ay alam natin ang dahilan at minsan ay hindi. Subalit bilang mga 
tagapangalaga, maaari tayong maging malat sa potensiyal na mga rason at ang mga palatandaan sa 
pamamagitan ng pagkilala sa bata, at pagpansin sa reaksiyon nila kapag kumakain pati na sa iba pang 
mga gawain sa araw.  
 
Mga karaniwang dahilan kung bakit maaaring mayroong sensitibidad sa pandama ang 
bata: 

o Kondisyong medikal o madalas na medical procedure o hospitalisasyon (Autism spectrum 
disorder, mga kapansanan sa paningin, mga kapansanan sa pandinig) 

o Mga sanggol na maagang isinilang (premature) 
o Mga batang nakaranas ng mga bisyo (droga at/o alkohol) 
o Estruktural na pagkakaiba (mga espisipikong syndrome, cleft lip/palate) 

 
KARANIWANG 

IMPORMASYON SA 
PANDAMA 

 

 

MGA HALIMBAWA 
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o Mga kapansanang neuromuscular (cerebral palsy) 
o Mga disabilidad sa pagkabuo (Down syndrome) 
o Mga salik na sosyo-emosyonal o pangkapaligiran (limitadong karanasan, problematikong 

mga karanasan, puwersahang pagpapakain, walang akses sa positibo at mabisang 
pangangalaga) 

o Madalas na pagkabara ng ilong (nalilimitahan ang kakayahang makaamoy at makalasa; 
maaaring humantong sa pag-ayaw sa pagkain o paghina ng pagkain) 

 
 
MGA SUSING 

ELEMENTO NG SISTEMA 
NG PANDAMA9  

 
 

 
SUSING ELEMENTO 
 

 
MGA ISASAALANG-ALANG SA SISTEMA NG 

PANDAMA 
 
 

Pakikinig sa Bata 

o Pansinin ang mga hilig at pangangailangan sa pandama ng bata na 
ipinapakita niya sa pang-araw-araw na mga gawain 

o Gamitin ang mga hilig at pangangailangan sa pandama ng bata para 
mahulma ang mga pang-araw-araw na mga gawain at magawa ito nang mas 
matagumpay 

o Respetuhin ang ibinibigay na palatandaan ng mga bata kapag nagpapakita 
sila na labis o kulang ang estimulasyon ng impormasyon sa pandama, at 
magbigay ng kailangang suporta, halimbawa:  

• Baguhin ang mga elemento sa mga aktibidad batay sa tugon ng 
bata sa impormasyon sa pandama (halimbawa: pakainin ang bata 
sa mas tahimik na kuwarto pagkatapos mapansing naiinis siya at 
tinatakpan ang tainga sa maingay na kuwarto) 

 

 

Nagpapakita ang batang may cerebral 
palsy ng mga hypersensitivity sa mga 

hawak na natatanggap niya mula sa mga 
tagapangalaga. 
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Paghahanda sa 
Kapaligiran 

 
o Pagtugmain ang kapaligiran kapag oras ng pagkain at ang 

pangangailangan sa pandama ng bata, halimbawa:   
• Bawasan ang mga nakaaagaw ng pansin sa pamamagitan ng 

pagpapalit (pagdilim) ng ilaw at (pagbawas ng) ingay sa kuwarto 
• Gumamit ng nakakakalmang musika para masuportahan ang 

regulasyon (pagkalma, pagsasaayos ng katawan) at atensiyon 
• Takpan ang mga pagkain o likido na may matapang na amoy 
• Alukin ng kubyertos ang mga batang sensitibo sa paghawak ng 

pagkain gamit ang kamay 
• Iharap ang mga bata palayo sa mga "abalang" kuwarto na 

maraming gumagalaw, kulay, tao at iba pang mga biswal na 
umaagaw-pansin 

Paghahanda sa Bata 

 
o Bago kumain, maghandog ng mga gawaing inihahanda ang pandama na 

tumutugma sa pangangailangan sa pandama ng mga bata, halimbawa: 
• Ipaalam sa bata na malapit na ang oras ng pagkain ("Limang 

minuto na lang at kakain na.") 
• Mga gawain sa "paggising" ng mukha at katawan 
• Pagsesepilyo 
• Mga gawain na nakabatay sa paggalaw tulad ng pagduyan, 

pagtapik, pagtalbog, o pagmamasahe 
• Pagtuklas ng pagkain, kasama na ang paghahain ng pagkain sa 

sarili at sa iba  
 

Paghahanda sa 
Tagapangalaga 

 
o Maglaan ng komportableng posisyon sa tagapangalaga habang 

nagpapakain 
o Huminahon kapag nagpapakain: Huminga nang malalim, magpatugtog ng 

nakakalmang musika at kausapin nang mahinahon ang bata. 
o Unawain na ang pagpapakain sa bata na may sensitibidad sa pandama ay 

maaaring maging mahirap at matagal  
 

Ligtas, Konsistent at 
Komportable 

 

 
o Limitahan ang madalas na pagbabago sa mga aspekto ng oras ng pagkain--

panatiliin ang parehong kainan, upuan, kuwarto, mangkok, kutsara, atbp--
kung may magbabago, isa-isahin lamang ang pagbabago 

o Ipakita at sabihin sa bata ang pagkain/likido na ibinibigay sa kaniya 
o Magbigay ng pagkain o likido nang marahan at huwag kailanman maging 

puwersahan 
o Magbigay muna ng pagkain o likido na pamilyar sa bata--pagkatapos ay 

magbigay ng mga bagong lasa o tekstura    
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MGA TIP SA PANDAMA PARA SA BAWAT BATA9 
 

TIP 1: 

Makinig sa bata. Ipakikita sa iyo ng bata kung ano ang mga hilig at kailangan niyang madama sa 
pamamagitan ng mga reaksiyon at kilos niya. Hayaang mapakita ng bata kung ano ang gumagana 
para sa kaniya.    
 

TIP 2: 

 
Mahalaga ang paghahanda. Kritikal ang paghahanda sa mga bata para sa isang matagumpay na 
oras ng pagkain. Ihanda ang paligid, ang katawan at utak ng bata, at ang tagapangalaga.    
 

TIP 3: 

 
Magkakaiba ang hilig ng lahat. May natatangi at naiibang hilig na madama ang bawat bata. 
Madalas ding nag-iiba ang mga hilig na ito. 
 

TIP 4: 

 
Pumili ng mga pagkain na nakatutuwa. Magbigay ng mga pagkain na magiging matagumpay na 
makakain at maiinom at na nakatutuwa para sa kaniya. Magbigay ng mga bagong pagkain kasama 
ng mga pamilyar na pagkain para maging mas interesado at komportable ang bata.                                                                                                                                     
 

 

TIP 5: 

 
Magsimula sa pamilyar. Pinakamahusay ang mga bata kapag gumamit ng pamilyar at parehong mga 
bagay at gawain. Magkaroon ng iskedyul para sa oras ng pagkain, gamitin ang parehong kainan at 
mga gamit sa pagkain, magpakain sa parehong upuan at kuwarto, at magbigay muna ng pamilyar na 
pagkain/likido. Magbigay ng mga bagong lasa at tekstura kapag handa na ang bata.  
 
 

 

May mayamang karanasan sa pandama ang 
sanggol sa pagkagat niya sa isang bukol-bukol na 
baby chew toy habang naglalaro nang nakahiga. 
Nabubuo ng maaagang karanasan sa pandama 
katulad nito ang matibay na mga sistema ng 
pandama. 
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TIP 6: 

 
Paisa-isa lang ang gawing pagbabago. Mabuti ang nagiging lagay ng mga batang may sensitibong 
sistema ng pandama kapag paisa-isa lang ang mga pagbabago at hindi lahat agad. Magdahan-
dahan sa pagbabago ng mga bagay sa oras ng pagkain, pati na ang pagbibigay ng bagong lasa o 
tekstura. 
 

TIP 7: 

 
Magbigay ng maraming oras para sa pagtuklas. Mainam na paraan para masuportahan ang mga 
sensitibong sistema ng pandama ang pagtuklas sa iba't ibang di-pagkain na bagay at mga pagkain na 
may iba't ibang tekstura at lasa. Hayaang tumuklas ang mga bata ng mga bagay gamit ang lahat ng 
pandama, ngunit lalo na ang kanilang mga kamay. 
 

TIP 8: 

 
Pinakanatututo ang mga bata sa konteksto ng positibong mga relasyon. Ang pagbibigay ng 
positibong interaksiyon sa bata sa oras ng pagkain (at higit pa) ay ang pinakamainam na paraan 
para masuportahan ang prosesong ito.   

 

 

 

 

 

 

 MGA PANGHULING KAISIPAN 
May sistema ng pandama ang lahat ng bata na espesyal para sa kanila. Ang mga 

sistemang ito, labis man ang sensitibidad o hindi, ay makaaapekto sa oras ng pagkain at pag-
develop ng pagpapakain. Kapag natuklasan ng mga tagapangalaga kung paanong pinakamainam 

na masusuportahan ang mga hilig at pangangailangan sa pandama ng bata, nabibigyan nila ng 
pagkakataon ang mga bata na maranasan ang mundo sa mas ligtas at mas komportableng paraan. 
Kapag nagkaroon ng mga hamon sa pandama, gamitin ang manwal na ito bilang mapakikinabangang 
rekurso kasama ang paghahanap ng suporta mula sa iba pang tagapangalaga. 

 
 

Para sa karagdagang impormasyon sa iba't ibang estratehiya sa pandama, 
sumangguni sa Apendiks 9K at Apendiks 9M.  
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 SEKSIYON 1.4 MGA BATAYAN SA 
PAGPAPASUSO  
 

 
ANO ANG PAGPAPASUSO?12 
Ang pagpapasuso o pagpapadede ay pangunahing paraan ng pagpapakain sa sanggol. Ang gatas ng ina 
ang isa sa pinakamasustansiya at pinakaideal na pagkain ng sanggol. Mabisang paraan rin ang 
pagpapasuso upang malikha ang mahalagang maagang ugnayan sa pagitan ng nanay at sanggol. Kapag 
lubos na suportado ng komunidad, masasabing kayang magpasuso ng lahat ng nanay. Ang eksklusibong 
pagpapasuso (pagbibigay lamang ng gatas ng ina sa bata--walang formula, suplementasyon, tubig, 
pagkain, o ibang inumin) ay lubos na inirerekomenda para sa mga batang 6 na buwan pababa. 
Pagkatapos ng panahong ito, maaari nang sumubok ang mga bata ng mga komplementaryong pagkain 
na angkop sa edad samantalang patuloy na nakakatanggap ng gatas ng ina. 

 

 
"Ang pagpapasuso ang isa sa pinakamabisang paraan para masiguro ang 
kalusugan at buhay ng bata."  – World Health Organization, 2018 

 

 

 

Kailan nagsisimula ang pagpapasuso? 

 Magsimula na dapat agad sa 
pagpapasuso ang mga nanay sa loob 
ng unang oras ng buhay ng sanggol. 
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ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGPAPASUSO?13 
 

 
PARA SA SANGGOL 

 
PARA SA NANAY 

Nagbibigay ng kompleto at pinakamainam na nutrisyon 
Nakatutulong sa paglaki ng agwat sa pagitan ng 

pagkabuntis 

Naisusulong ang mahalagang pagkabuo ng utak 
Nakatutulong sa pagpapabilis ng pagbawi mula sa 

panganganak 

Nakapagbibigay ng proteksiyon mula sa mga sakit at 
karamdaman 

Nababawasan ang panganib ng kanser at iba pang 
karamdaman 

Nakatutulong sa mabilis na paggaling mula sa mga sakit 
Nababawasan ang gastusin kompara sa pagpapadede 

ng formula 

Nababawasan ang panganib na mamatay 
Nagiging mas madali at mas mabilis (buhatin ang 

sanggol at magpasuso, hindi kailangang maghanda ng 
bote, atbp.) 

Nasusuportahan ang pangkalahatang paglaki, nutrisyon 
at kapakanan 

Nababawasan ang pangangailangan na maglinis (hindi 
kailangang maghugas ng bote, atbp.) 

Nasusuportahan ang matibay at maagang ugnayan sa 
nanay 

Nagbibigay ng kasiyahan sa nanay at nasusuportahan 
ang maagang ugnayan sa sanggol 

 
 

Nagbibigay ng maraming pangmatagalang benepisyo sa mga sanggol at sa mga nanay ang pagpapasuso 
at ang gatas ng ina. Naglalaman ang gatas ng ina ng kompletong nutrisyon na nakatutulong sa 
pangkalahatang pagkabuo ng bata, proteksiyon mula sa mga sakit (para sa sanggol at sa nanay), mas 
mababang panganib ng kamatayan (para sa sanggol at sa nanay), walang karagdagang gastusin para sa 
mga pamilya at ang pagtaguyod ng matibay at hustong maagang ugnayan na nakapagpapaunlad sa mga 
sanggol. Talagang kamangha-mangha ang pagpapasuso at ang gatas ng ina.  

 

 
 

Ang mga batang nakatatanggap lang ng gatas ng ina ay mas maliit ang 
posibilidad na magkahika o mga allergy, at mas kaunti ang kaso nila ng 
pagtatae, karamdamang respiratoryo, at impeksiyon sa tainga. 

 
BENEPISYO NG PAGPAPASUSO AT GATAS NG INA 
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MGA DAHILAN KUNG BAKIT MAAARING HINDI 
MAPASUSO O MAKATANGGAP NG GATAS NG INA ANG 
BATA 
Maraming dahilan kung bakit maaaring walang oportunidad na mapasuso o makatanggap ng gatas ng 
ina ang bata. Minsan ay alam natin ang mga dahilan na ito at minsan ay hindi. Bilang mga 
tagapangalaga, maaari tayong maging malay sa mga potensiyal na dahilan at maghandog ng suporta sa 
parehong mga bata at sa mga nanay. Gayundin, kapag mayroong isa sa mga sumusunod na dahilan ang 
bata, hindi nangangahulugang hindi nila kayang mapasuso. Sa katunayan, pinakamakikinabang sa 
pagpapasuso at sa gatas ng ina ang mga batang may kondisyong pangkalusugan. Ang ibig lang nitong 
sabihin ay nanganganib sila dahil sa pagkakaroon ng mga hamon sa pagsuso o maaaring wala talaga 
silang oportunidad. 

Mga karaniwang dahilan kung bakit maaaring mangailangan ng espesyal na suporta ang sanggol 
para sumuso, o kung bakit maaaring hindi makatanggap ng gatas ng ina ang bata: 

① Medikal na kondisyon ng bata tulad ng prematuridad, karamdaman, kawalan ng kakayahang 
maging kasama ng nanay pagkapanganak, atbp. 

② Medikal na kondisyon ng nanay tulad ng kawalan ng kakayahang maging kasama ng anak 
pagkapanganak, karamdaman, sakit, atbp. 

③ Mga estruktural na pagkakaiba katulad ng mga espisipikong syndrome o cleft lip o palate 
④ Mga kapansanang neuromuscular (cerebral palsy) 
⑤ Mga kapansanang developmental (Down syndrome) 
⑥ Mga salik na sosyo-emosyonal o pangkapaligiran (walang ina ang sanggol, personal na 

kagustuhan ng ina) 
⑦ Mga salik na hinggil sa edukasyon at suporta ng komunidad (hindi alam ng nanay kung paano 

magpasuso, kakulangan ng suporta sa nanay mula sa pamilya o komunidad) 
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 Ipinanganak ang sanggol na ito nang 
may cleft lip at palate, na nagpahirap 

sa pagpapasuso. 

 Ang munting bagong silang na ito ay 
ipinanganak nang ilang linggong mas 
maaga. Kinailangan niya ng espesyal 
na pag-aalaga sa ospital, na naging 

dahilan ng pagkakalayo niya sa 
kaniyang nanay. Mahirap ang 

pagpapasuso dahil masyado siyang 
maliit at mahina. 

Iniwan ang sanggol na ito pagkapanganak 
at inilagay sa pangangalaga ng isang 

espesyal na institusyon na nag-aalaga ng 
mga sanggol na walang pamilya. Dahil 

wala na ang nanay niya, hindi niya 
kayang sumuso o makatanggap ng gatas 

ng ina. 
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MGA PAG-IINGAT HINGGIL SA PAGPAPASUSO AT SA GATAS NG 
INA14,15 
Samantalang nagbibigay ng maraming pakinabang ang pagpapasuso at ang gatas ng ina para sa nanay 
at sa kaniyang sanggol, may ilang mga dahilan kung bakit hindi dapat magpasuso o magbigay ng gatas 
ng ina ang nanay sa kaniyang sanggol. 

Mga karaniwang dahilan kung bakit HINDI DAPAT magpasuso o magbigay ng 
gatas ng ina ang nanay:  

o May impeksiyong HIV (human immunodeficiency virus) ang nanay, at 1) hindi niya kayang
magpasuso nang eksklusibo sa loob ng 6 na buwan at 2) hindi niya kayang uminom o hindi
siya umiinom ng antiretroviral na mga droga sa panahon kung kailan siya nagpapasuso

o May impeksiyong T-cell lymphotropic virus type 1 o 2 (isang virus na maaaring magdulot ng
kanser, at kumakalat sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsalin ng dugo o sa pakikigamit ng
mga karayon na pang-ineksiyon)

o Pinaghihinalaan o kompirmadong may Ebola virus ang nanay
o Gumagamit ng mga bawal na droga ang nanay, tulad ng cocaine, PCP, atbp.
o May galactosemia ang sanggol (isang di-karaniwang karamdaman kung saan nagiging

mapanganib ang dihestiyon ng gatas ng ina at regular na formula)

Mga karaniwang dahilan kung bakit PANSAMANTALANG TITIGIL dapat ang 
nanay na magpasuso PERO PUWEDENG magbigay ng gatas ng ina:  

o May aktibong tuberkolosis ang nanay at hindi siya nakakatanggap ng lunas
o May aktibong varicella infection (bulutong) ang nanay na nakuha niya noong limang araw

bago siya manganak hanggang sa dalawang araw pagkatapos manganak

Mga karaniwang dahilan kung bakit PANSAMANTALANG 
TITIGIL dapat ang nanay na magpasuso O magbigay ng gatas 
ng ina:  

o May impeksiyong brucellosis (impeksiyong dulot ng bakterya mula sa
mga maysakit na hayop o produkto ng mga hayop na ito)  ang nanay at
hindi siya nakatatanggap ng lunas

o May aktibong impeksiyong HSV (herpes simplex virus) ang nanay at may
mga sugat siya sa suso

o Umiinom ng mga radiopharmaceutical (mga gamot na may katangiang
radioactive na ginagamit upang makita o malunasan ang sakit) ang nanay

o Umiinom ang nanay ng ilang mga gamot na makapipinsala sa sanggol (mga alkaloid,
mga antineoplastic, ilan sa mga anticonvulsant at espisipikong antas ng cyclosporine,
amiodarone, at lithium)

Naipapakita ng mga panibagong pananaliksik na ang eksklusibong pagpapasuso 
kasabay ng paggamit ng antiretroviral na gamot ay lubos na makapagpapababa 
ng panganib na maipasa ang HIV sa mga sanggol kapag nagpasuso ang nanay. 

Maaaring magpasuso 
ang mga nanay na 

may tubercolosis kung 
nakatanggap na sila 

ng lunas nang di 
bababasa dalawang 

linggo, at hindi na sila 
itinuturing na 

nakahahawa. 
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Maaaring magbigay ng gatas ng ina ang mga nanay kahit hindi nagpapasuso. 
Sa pamamagitan ng pagpisil gamit ang kamay o gamit ang breast milk pump, 
maaaring magatasan ang nanay at maibigay ang gatas sa sanggol gamit ang 
bote. 

MGA KARANIWANG POSISYON SA PAGPAPASUSO16,17 
Maraming iba't ibang posisyon para sa pagpapasuso ng sanggol. Ipinapakita sa manwal na ito ang 
pinakakaraniwan. Mahahanap ng bawat nanay at sanggol kung aling mga posisyon ang 
pinakamainam para sa kanila. Iba't ibang benepisyo ang naibibigay ng bawat posisyon; subalit isang 
benepisyo ang pare-pareho sa bawat posisyon: pagiging malapít ng ina at sanggol. Kapag nagsisimula 
pa lang magpasuso ang nanay at nakikilala pa lang ang kaniyang sanggol, maaaring kailanganin niya 
ng dagdag na suporta sa mga unang linggo. Samantalang mabilis na natututo ang ibang mga sanggol 
na kumapit agad sa suso at dumede agad nang mabuti mula sa simula, maraming mga sanggol ang 
mahina ang koordinasyon, kaya't mahalaga ang dagdag na suporta.  

Kung hindi wasto ang pakiramdam ng kasalukuyang posisyon para sa sanggol 
o sa nanay, ayos lang ang pagsubok ng iba pang posisyon. Minsan, 
kailangang sumubok ng mga nanay ng iba't ibang posisyon hanggang sa 
mahanap nila ang "sakto" para sa kanila.   

 
PAANO MAMILI NG POSISYON  
Ang pagtuklas ng mabuting posisyon sa pagpapasuso para sa nanay at sanggol ay: 

 
① Makakatulong na makakapit nang mabuti sa dede ang sanggol, na magbibigay ng 

pinakamaraming gatas para sa sanggol 
② Makaiiwas sa masakit na utong at sa mga pinsala sa suso o utong (mastitis) 
③ Makatutulong sa sapat na pagbigat ng sanggol 
④ Magiging komportable para sa parehong nanay at sanggol 
⑤ Makasusuporta sa mas mahabang oras ng pagpapasuso ng nanay 

 

Maayos ang pagkakakapit ng sanggol 
kung mabuti ang pagkakaugnay ng 

sanggol sa suso upang makakain siya 
nang maayos at makuha ang sapat na 

sustansiya. Mababawasan ng maayos na 
pagkakakapit ang sakit at hirap para sa 

nanay habang nagpapasuso. 
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CRADLE HOLD 
PAANO: 

o Uupo ang nanay sa komportableng posisyon.
o Hihiga ang sanggol nang patagilid, nakaharap sa nanay,

(Gumamit ng mga unan o kumot kung mas komportable
ito para sa sanggol at sa nanay.)

o Nakahiga sa bisig ng nanay ang katawan at gilid ng ulo ng
sanggol.

o Nakaharap dapat ang tiyan ng sanggol sa tiyan ng nanay.
o Magkakahilera dapat ang tainga, balikat, at balakang ng

sanggol, nang mas mataas ang ulo niya kaysa balakang.

MAINAM PARA SA: Lahat ng sanggol na 0-12 buwang 
gulang.  

 

CROSS-CRADLE HOLD 

PAANO: 

o Uupo ang nanay sa komportableng posisyon.
o Hihiga ang sanggol nang patagilid, nakaharap sa

nanay. (Gumamit ng mga unan o kumot kung
mas komportable ito para sa sanggol at sa
nanay.)

o Nakahiga ang katawan at tagiliran ng sanggol sa bisig ng
nanay na nasa kabila ng suso na ipampapasuso.

o Susuportahan ng braso ng nanay ang balikat at leeg, at
nabibigyan ng kakayahan ang sanggol na iikot ang ulo
niya para mabuksan ang bibig at makakapit sa suso.

o Nakaharap dapat ang tiyan ng sanggol sa tiyan ng nanay.
o Magkakahilera dapat ang tainga, balikat, at balakang ng

sanggol, nang mas mataas ang ulo niya kaysa balakang.

MAINAM PARA SA: Lahat ng sanggol na 0-12 buwang gulang. 

Susuportahan ng 
nanay ang sanggol 
gamit ang brasong 

nasa kabilang panig 
ng susong ginagamit 

sa pagpapasuso. 

Susuportahan ng nanay ang 
sanggol gamit ang brasong nasa 
parehong panig ng  susong 
ginagamit sa pagpapasuso.  
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FOOTBALL HOLD  
PAANO:  

o Uupo ang nanay sa komportableng posisyon. 
o Hihiga ang sanggol nang patihaya, nakaipit sa 

pagitan ng braso at dibdib ng nanay. (Gumamit ng 
mga unan o kumot kung mas komportable ito para 
sa sanggol at sa nanay.) 

o Sinusuportahan ng bisig ng nanay ang katawan ng 
sanggol. 

o Sinusuportahan ng kamay ng nanay ang balikat at 
leeg ng sanggol.  

 
MAINAM PARA SA: Lahat ng sanggol na 0-12 
buwang gulang. Mga nanay na may mas malalaking 
suso at/o may paghihirap pagkatapos manganak nang 
inoperahan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
SIDE-

LYING POSITION  

PAANO: 

o Hihiga ang nanay nang patagilid sa 
komportableng posisyon. 

o Hihiga ang sanggol nang patagilid 
sa tabi ng nanay, magkatapat ang 
kanilang tiyan. (Gumamit ng mga 
unan o kumot kung mas 
komportable ito para sa sanggol at 
sa nanay.) 

o Susuportahan ng nanay ang likuran ng 
sanggol gamit ang braso niyang mas 
malapit sa sahig, kama, kumot atbp.) 

o Maaaring gumamit ng nirolyong tuwalya o 
kumot para masuportahan ang likod ng 
sanggol.  

  

Nasa tagiliran ng nanay ang sanggol, 
at nasa ilalim ng bisig ng nanay ang 
mga binti niya. 

 

Parehong sinusuportahan ang 
sanggol at nanay ng kama, sofa, 
kutson, sahig, atbp. 

MAINAM PARA SA:  Karamihan ng 
mga sanggol 0-12 buwang gulang. 
Rekomendado kapag sumususo na nang 
maayos ang sanggol nang nakatayo. 
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SEMI-RECLINING POSITION 

PAANO: 

o Hihiga/uupo ang nanay sa komportableng posisyon.  
o Sasandal ang nanay (bahagyang nakahilig) nang 

nakaupo sa silya, sa kama o sa sahig gamit ang mga 
unan o mga kumot. (Kung nasa upuan, 
makatutulong kung may tuntungan ng paa.)  

o Hihiga ang sanggol sa ibabaw ng nanay (madalas nang 
padapa).  

 
 
 MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga sanggol 
0-12 buwang gulang. Mga nanay na mabilis ang pag-agos 
ng gatas. Mga sanggol na kailangan ng mas mabagal na 
pag-agos ng gatas. 

 

 

 

 

 

 

 

PAANO MAGIGING MAINAM ANG 
PAGKAPIT   
Kapag mabuti ang pagkakaposisyon ng sanggol, malaki ang 
posibilidad na mainam ang pagkakakapit niya sa suso. Kung 
mainam ang pagkakakapit ng sanggol, mas makakakuha siya 
ng sustansiya na mas magdudulot ng pagdagdag ng timbang 
at paglaki. 

  

Sinusuportahan ng 
katawan ng nanay ang 
sanggol, kaya't 
malayang gumalaw ang 
kaniyang katawan at 
ulo. 
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Narito sa ibaba ang apat na hakbang para 
mapakapit ang anak mo gamit ang "nipple 
sandwich technique":  

 
Hakbang 1: Ipupuwesto ng nanay ang kamay 
niya nang pa-letrang "C" sa paligid ng suso niya, 
habang inilalayo ang mga daliri at ang hintuturo 
palayo sa utong.  
 
Hakbang 2: Marahang pipisilin ng nanay ang 
suso niya gamit ang mga daliri at hintuturo. 
Magiging mas makitid ang suso na kailangang 
kapitan ng sanggol. Magbabago ang hugis ng 
utong (mula bilog papuntang oblong).  
 
Hakbang 3: Itutulak paloob ng nanay ang suso 
niya, papunta sa dibdib o tadyang. Natutulungan 
nitong mas lumitaw ang utong para makapitan ng 
sanggol. 
 
Hakbang 4: Ipipisil pa ng nanay ang hinlalaki 
niya paloob. Matutulungan nito ang utong na mas 
tumuro paitaas, papunta sa itaas ng loob ng bibig 
ng sanggol, na makatutulong sa pagkapit. 
Pagkatapos, masusuportahan at mahihikayat ng 
nanay ang sanggol sa pagbuka ng bibig para 
makakapit sa pamamagitan ng pagsuporta sa 
likuran ng ulo, at marahang paggabay sa sanggol 
papunta sa suso niya. 

 

Karagdagang mga Gabay sa Pagpapakapit: 

① Dapat ay kasingtaas o mas mababa ang katawan ng sanggol kaysa utong ng nanay. 
② Bago pakapitin sa suso, kailangan ay medyo humilig nang patalikod ang ulo ng sanggol 

(habang sinusuportahan ng kamay ng nanay). Nagagawa nitong pabukahin ang bibig ng 
sanggol para makakapit. 

③ Ang sanggol ang ilapit sa suso--iwasan ang paglapit ng suso sa sanggol. 
④ Ilapat ang itaas na labi ng sanggol sa utong para mahikayat ang pagbukas ng bibig at pagkapit. 
⑤ Ihaplos ang utong mula sa dulo papunta sa kabilang dulo ng itaas na labi ng sanggol para 

mahikayat ang pagbukas ng bibig at pagkapit. 
⑥ Iposisyon ang sanggol nang assymetrical sa utong sa pamamagitan ng pagtatapat ng ilong ng 

sanggol sa utong. (Magmumukhang wala sa gitna ng utong ang bibig ng bata.) 
⑦ Sa pagkapit, kailangang mauna ang dila at ibabang labi ng sanggol sa pag-ugnay sa suso ng 

nanay, at pagkatapos ,ang itaas na labi. 

Step 1 Step 2 

Step 3 Step 4 
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MGA SUSING ELEMENTO NG PAGPAPASUSO  

 

Natutugunan ng posisyon 
sa pagpapakain ang 
pangangailangan ng 

sanggol   

o Ligtas at suportadong posisyon na nagbibigay-daan sa maayos na pagkapit sa 
suso 

o Komportable ang sanggol 
o Nagbibigay-daan ang posisyon sa pagkakaroon ng sapat na daloy ng gatas 

para sa sanggol 
o Naisasaalang-alang ng posisyon ang laki, kakayahan, at pangangailangan ng 

sanggol 
o Dahil sa posisyon, kayang matapos ang pagpapakain sa loob ng 30 minuto o 

mas maigsi pa.  

Natutugunan ng posisyon 
sa pagpapakain ang 
pangangailangan ng 

nanay   

o Ligtas at suportadong posisyon na nagbibigay-daan sa maayos na pagkapit sa 
suso (at hindi masakit para sa nanay) 

o Komportable ang nanay 
o Kayang ituloy (nang komportable) ang posisyon sa katagalan ng pagpapakain 
o Naisasaalang-alang ng posisyon ang laki at pangangailangan ng nanay  

Nauunawaan at 
nirerespeto ang mga 
senyas sa pagkain  

o Nauunahan ng nanay ang gutom ng sanggol bago pa umiyak ang sanggol 
o Nababantayan ng nanay ang mga senyas ng sanggol na gutom na siya 

(Sumangguni sa Apendiks 9L-1) 
o Nababantayan ng nanay ang mga senyas ng sanggol na busog na siya 

(Sumangguni sa Apendiks 9L-2) 
o Natutuwa ang sanggol at nanay sa pagpapakain  

Nakakahanap ng maayos 
na pagkapit sa suso ang 

nanay at sanggol   

o Nakakakapit ang sanggol sa tamang oras 
o Nakasususo ang sanggol nang madali at mabisa 
o Mabisang nakakasuso ang sanggol sa loob ng 30 minuto o mas maigsi pa 
o Nakadaragdag ng timbang at lumalaki ang sanggol, na nagpapakita na 

nakakukuha siya ng sapat na gatas 
o Hindi nasasaktan ang nanay habang, pagkatapos, o sa pagitan ng mga 

pagpapakain  

Madalas na 
nakapagbibigay ng 

interaksiyon at ugnayan 

o Ngumingiti, nagsasalita, kumakanta, at tumitingin sa sanggol ang nanay 
habang nagpapakain 

o Natutuwa ang sanggol sa pagkain at aktibo itong nakikilahok 
o Natutuwa ang nanay sa pagpapakain 
o Lumalaki at lumalago ang sanggol 
o Mas nagiging malapit at malakas ang ugnayan ng nanay at sanggol  

 
 

 
MGA SUSING 

ELEMENTO 

 
MGA PALATANDAAN NG MATAGUMPAY NA 

PAGPAPASUSO 
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Mga Palatandaan ng Problema: Kailangang bantayan ng mga nanay at mga 
tagapangalaga ang mga karaniwang tanda na hindi nagiging maayos ang 
pagpapasuso. Ilan sa mga ito ay ang pananakit ng utong sa pagpapasuso, 
pamamaga ng suso, mababang pagdagdag ng timbang ng sanggol, hindi 
madalas na pag-ihi o pagdumi sa lampin, madalas na pagiging magulo ng 
sanggol sa suso o pagiging mahirap na pakapitin ang sanggol sa suso. 

 
 
MGA TIP SA PAGPAPASUSO  
 

 

TIP 1: 

Isaalang-alang ang indibidwal na pangangailangan ng sanggol at ng nanay kapag namimili ng 
posisyon sa pagpapasuso. Magkakaiba ang bawat nanay at sanggol. Magkaiba ang hugis at laki ng 
bawat pares, at mayroon din silang natatanging kakayahan at pangangailangan. Ang lahat ng 
pagkakaibang ito ang nagsasabi kung aling posisyon ang pinakamainam.  

TIP 2: 

Isaalang-alang ang ginhawa ng magulang. Ano ang pakiramdam ng katawan ng nanay habang 
nagpapasuso siya ng bata? Masakit ba ang likod niya? Napapagod ba ang braso niya sa paghawak 
sa sanggol? Kaya ba niyang panatiliin ang posisyon sa katagalan ng pagpapakain? Humanap ng 
posisyon na hindi lang natutugunan ang pangangailangan ng sanggol, kundi kakayanin at malusog 
para sa nanay. Mahalaga ang malulusog at masasayang mga nanay sa pagpapalaki ng malulusog at 
masasayang mga sanggol. 

TIP 3: 

Habang tumatanda ang mga bata, maaaring magbago ang posisyon. Habang lumalaki at lumalago 
ang kakayahan ng bata, maaaring kailangang magbago ng posisyon sa pagpapasuso kasabay ng 
pagbabago nila. Normal at mahalaga na magbago ang mga posisyon habang tumatagal para 
matugunan ang mga pangangailangan ng bata habang lumalaki. 

TIP 4: 

Maaaring maging matrabaho ang paghahanap ng pinakamainam na posisyon. Minsan, kailangang 
sumubok ang mga nanay ng iba't ibang posisyon hanggang sa mahanap nila ang isang gumagana 
talaga. Huwag magmadali, tingnan kung paanong tumutugon ang sanggol, at gumawa ng maliliit na 
mga pagbabago batay sa pangangailangan. 

TIP 5: 

Malusog na mga nanay = malusog na mga sanggol. Mahalaga na alagaan nang mabuti ng mga nanay 
ang sarili nila. Kasama dito ang pagkain ng masusustansiyang pagkain, pag-inom nang husto, 
pagkakaroon ng sapat na pahinga at pag-iwas sa masyadong stress, paninigarilyo, mga droga at 
alkohol, at ilan pang mga gamot.     

TIP 6: 

Humanap agad ng suporta sa madaling panahon. Kahit parang simple lang ang pagpapasuso, 
maaaring mangailangan ito ng oras at pagsasanay. Karaniwan at katanggap-tanggap para sa mga 
babae ang humanap ng tulong, lalo na ang mga bagong nanay o nanay ng mga sanggol na may 
espesyal na pangangailangan. Kapag nahihirapan ang mga nanay sa pagpapasuso, mahalagang 
maghanap agad sila ng suporta sa madaling panahon mula sa mga marunong na kamag-anak o 
miyembro ng komunidad.  
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MGA PANGHULING KAISIPAN 

 Ang pagpapasuso ay isang magandang pagpapamalas ng pagmamahal na inihahandog ng nanay 
sa kaniyang anak. Kasama ng pagmamahal na ito ang maraming kahanga-hangang pakinabang para 

sa parehong nanay at sanggol. May ilang mga nanay na hindi mangangailangan ng dagdag na suporta 
kapag nagpapasuso ng anak. Gayunpaman, maraming mga nanay ang makikinabang nang malaki mula 
sa tulong, suporta at kalinga ng pamilya at mga miyembro ng komunidad. Gamitin ang manwal na ito 
bilang kapaki-pakinabang na rekurso para sa sarili mo kung isa kang nanay, o kung sinusuportahan ang 
mga nanay sa iyong komunidad. Gayundin, kapag mayroong mga tanong o hamon tungkol sa 
pagpapasuso, humanap ng suporta ng iba. Madalas, ang pagbabahagi ng mga hamon o tulong sa iba 
pang mga nanay, tagapangalaga, at kasapi ng grupo ay magdudulot ng mas mahusay na paglutas ng 
problema at malikhaing mga solusyon, at makatatanggal ng pangamba ng tagapangalaga.  

 

Para sa iba pang impormasyon hinggil sa pagpapasuso, sumangguni sa Apendiks 
9J-1, Apendiks 9I-1 at Apendiks 9N. 
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  SEKSIYON 1.5. MGA BATAYAN SA 
PAGPAPADEDE SA BOTE  

 

 

 
ANO ANG PAGPAPADEDE SA BOTE? 
Kung ideal lang ang pag-uusapan, mapapasuso sana ang lahat ng sanggol. Pero hindi ito palaging 
posible. Isa pang paraan ang pagpapadede sa bote para mabigyan ang mga sanggol ng kailangan niyang 
nutrisyon. Maraming iba't ibang klase ng bote at tsupon na magagamit sa pagpapakain batay sa 
pangangailangan ng sanggol. Dagdag pa, ang gatas ng ina at formula ay parehong puwedeng maibigay 
sa bote. 

 
ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGPAPADEDE SA BOTE? 
Mahalaga ang pagpapadede sa bote dahil:  

① Madalas na ito ang unang karanasan ng sanggol sa pagkain 
② Nakatutulong ito sa pagkatuto ng iba pang mahalagang kakayahan sa pagkain at pagsasalita 

tulad ng pagnguya, pagkain o pag-inom nang may kubyertos at baso. 
③ Nabibigyan nito ang mga sanggol ng madalas na pagiging malapit at interaksiyon sa sanay na 

tagapangalagang nagbibigay-pansin. 

 

ANO ANG BENEPISYO NG PAGPAPADEDE SA BOTE? 
Maraming benepisyo ang pagpapadede sa bote para sa sanggol at sa kanilang mga tagapangalaga. Kapag 
pinadede ang mga sanggol sa bote, mas ligtas, mas mabisa, at mas nakatutuwa ang pagpapadede sa 
kanila. 

 
Ang maayos na pagpapadede sa bote ay:  

① Nakatutulong na maramdaman ng mga sanggol ang init at kabusugan 

② Nakapagbibigay ng ginhawa at init mula sa mas matandang nag-aalaga 

③ Nakapagtuturo sa mga bata na maaari silang umasa na aalagaan sila ng iba at tutugunan ang 
pangangailangan nila 
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↓  INSIDENTE NG ASPIRASYON, 
PAGKAKASAKIT, O PAGKAMATAY 

↑ INSIDENTE NG ASPIRASYON, 
PAGKAKASAKIT, O PAGKAMATAY 

↑ bisa ng pagpapakain (mas mabilis) ↓ bisa ng pagpapakain (mas mabagal) 

↑ oral na pagkonsumo habang kumakain ↓ oral na pagkonsumo habang kumakain - pag-ayaw 
sa pagkain 

↑ saya habang pagkain (para sa bata at 
tagapangalaga) at pag-develop ng positibong 
damdamin sa pagkain 

↓ saya habang pagkain (para sa bata at 
tagapangalaga) at pag-develop ng negatibong 
damdamin sa pagkain 

↑ kakayahan ng mga bata na unti-unting harapin ang 
mas malalaking hamon (solidong pagkain, pag-inom 
mula sa baso, paggamit ng kubyertos) 

↓ kakayahan ng mga bata na unti-unting harapin ang 
mas malalaking hamon (solidong pagkain, pag-inom 
mula sa baso, paggamit ng kubyertos) 

 
MGA URI NG BOTE AT TSUPON18  
Maraming iba't ibang uri ng bote at tsupon, pati na ang iba't iba nitong hugis, laki, 
estilo at materyal. Mahalaga na ang hugis, laki, at bilis ng daloy ng tsupon ay 
tumutugma sa bibig, kakayahan sa pagsupsop at pangangailangang developmental 
at pisyolohiko ng mga bata. Kaya't bilang mga tagapangalaga, makatutulong na 
maunawaan ang pagkakaiba-iba para ang pinakamainam na desisyon ang mapili 
natin para sa bawat sanggol. 

 
BENEPISYO NG MAAYOS NA 

PAGPAPADEDE SA BOTE 
 

 
PANGANIB NG DI-MAAYOS NA 

PAGPAPADEDE SA BOTE 

  

 

MGA HUGIS NG BOTE: 
STANDARD ("DERETSO") O 

BALUKTOT 
("NAKAANGGULO") 
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Pinakakaraniwan ang mga standard na "deretsong" bote at madalas ay pinakamadali ring mahanap. 
Mainam naman ang mga baluktot o "nakaanggulong" bote sa pagpapanatiling nakababa ang baba ng 
sanggol habang nagpapadede sa bote. Idinisenyo rin sila para mabawasan ang pagkakakabag at 
pagaalburoto sa paglilimita ng pagkakataong makalunok ng hangin ang sanggol habang pinapakain. 

 

 
LAKI NG BOTE: MALIIT AT MALAKI  

Kapaki-pakinabang ang mas maliit na mga bote 
(120ml o mas kaunti pa) kapag maliit pa ang 
pinapadede mong sanggol, at hindi pa siya sanay 
sa pagdede nang marami. Kapaki-pakinabang 
naman ang mas malalaking bote dahil mas kaya 
nitong mag-imbak ng mas maraming likido para 
sa lumalaking sanggol. Pro-Tip: Mas madali para 
sa mga sanggol na hawakan ang mas maliliit na 
mga bote kapag natututo pa lang silang pakainin 
ang sarili. Mas maliit na bote = mas magaan.  

 
  

 

 

MATERYAL NG BOTE: PLASTIK AT BABASAGIN  

Pinakakaraniwan ang mga plastik na bote, at madalas ay 
pinakamadali ding mahanap. Hindi rin ito mababasag kapag 
nahulog. Magaan din ito, na mabuti para sa tagapangalaga. Mas 
matibay ang mga babasaging bote; subalit maaari silang 
mabasag kapag nahulog, at mas mabigat silang hawakan 
para sa mga tagapangalaga at sa mga sanggol. 

 
HUGIS NG TSUPON NG BOTE  

Maraming hugis ang tsupon. Madalas na matangkad o 
"mahaba" at pabilog sa dulo ang mga karaniwang 
tsupon. Ginawa naman ang mga orthodontic na 
tsupon para magkasiya sa loob ng bibig ng 
sanggol. Madalas na malapad sila sa ilalim at sa 
dulo, at makitid sa gitna. Nakahugis naman ang 
ibang mga tsupon para magmukhang utong ng 
nanay. Iba't iba ang pagkakahugis sa mga tsupon 
dahil magkakaiba rin ang pagkakahugis ng bibig ng 
bawat sanggol. Halimbawa: Kailangan ng ibang mga sanggol 
ng mas maigsing tsupon para magkasiya sa maliit nilang bibig.  
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SUKAT NG TSUPON NG 
BOTE
Itinatakda ng sukat ng tsupon ng bote ang 
aktuwal na daloy ng likido mula sa tsupon. 
Ang nakasaad na sukat ng tsupon ang 
nagpapahiwatig ng laki ng butas. Madalas, 
kapag mas maliit ang sukat (ang bilang), 
mas mabagal ang daloy ng likido mula sa 
tsupon. Mas malaki ang sukat (ang bilang), 
mas mabilis ang daloy ng likido mula sa 
tsupon. Mahalagang maintindihan ang daloy 
ng tsupon dahil maaaring magdulot ang 
pagpili ng maling sukat ng hindi ligtas o di 
komportableng pagdede ng sanggol 
(masyadong mabagal, masyadong mabilis, o 
masyadong maraming hangin ang 
nalulunok). 

Narito ang mga karaniwang sukat (o level) ng tsupon mula sa pinakamaliit na butas 
(pinakamabagal na daloy) hanggang sa pinakamalaking butas (pinakmabilis na daloy) 

Mula sa Kaliwa: 
Deretsong tsupon, 
natural na tsupon, 
at dalawang 
magkaibang 
karaniwang sukat 
ng tsupon 

Level #: Madalas na makikita ang level ng tsupon sa 
ilalim o sa gilid ng tsupon. Tingnan ito nang malapit 
dahil minsan ay napakaliit nito at mahirap makita! 
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SUKAT/LEVEL NG 
TSUPON 

KARANIWAND EDAD 

 
Ultra-Preemie Size 

 
Mga sanggol na premature →  

3 buwang gulang 

 
Preemie Size 

 
Mga sanggol na premature →  

3 buwang gulang 

 
Size/Level 1 

 
0 → 6 buwang gulang 

 
Size/Level 2 

 
> 6 → buwang gulang 

 
Size/Level 3 

 
> 6 → buwang gulang 

 
Size/Level 4 

 
> 6 →  buwang gulang 

 
Tandaan: Pangkalahatang gabay lang ang mga sukat/level ng tsupon at ang 
kaukulang edad, at hindi kinakailangang mahigpit itong sundan para sa bawat 
sanggol. Hindi lahat ng sanggol ay gagamit ng lahat ng sukat ng tsupon. May 
ilang mga sanggol na gagamit ng parehong sukat ng tsupon para sa buong 
panahong pinapadede sila sa bote. Mahalagang pumii ng sukat ng tsupon 
batay sa pangangailangan ng sanggol at sa daloy 
ng likido na ligtas nilang makakaya. 
 
Tandaan: Hinding-hindi dapat gupitin ang tsupon 
para magbago ang daloy nito. Maaaring maging 
mapanganib ito para sa sanggol. 

  

 

Pinapadede ng tagapangalaga ang 
sanggol gamit ang karaniwang hugis 

ng boteng plastik na Dr. Brown, na 
may karaniwang tsupon. 
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MGA MATERYAL NG TSUPON NG BOTE 
Madalas na gawa sa silicone o latex ang mga tsupon ng bote. Madalas, maraming sanggol ang 
magkakaroon ng hilig o pangangailangan para sa espisipikong materyal. Halimbawa: Baka maging mas 
matagumpay ang sanggol na mahina ang pagdede kung dedede siya mula sa mas malambot na tsupong 
latex. Tandaan: Maging maingat sa mga allergy sa latex. Narito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan 
ng silicone at latex na mga tsupon.  

 

 
Silicone 

 
Latex 

 

Mas matibay Mas malambot 

 
Mas madaling linisin 

 
Puwedeng dumikit ang amoy 

ng formula o gatas 

 
Kayang tumagal ng 1 taon 

 
Mas madaling masira 

 

 

 
KAILAN LILINISIN AT PAPALITAN 
ANG MGA BOTE AT TSUPON   

Palaging pakuluan sa mainit at masabong 
tubig o sa dishwasher kung mayroon 

Palaging i-sterilize ang mga bote at mga 
bahagi ng bote sa kumukulong tubig sa 
loob ng limang minuto 

Palaging hugasan ang mga bote at tsupon 
pagkatapos ng bawat pagpapadede 

Palaging tingnan kung may sira o 
nalalaspag na ba ang tsupon 

Palaging palitan ang anumang bote o 
tsupon na nagpapakita ng lubos na 
pagkasira 
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MGA SUSING ELEMENTO NG PAGPAPADEDE SA 
BOTE  

 
 

 
SUSING ELEMENTO 
 

 
MGA PALATANDAAN NG MATAGUMPAY NA 
PAGPAPADEDE SA BOTE 

 

Natutugunan ng posisyon 
sa pagpapadede ang 
pangangailangan ng 

sanggol 

o Ligtas, suportado, at nasusunod ang mga susing elemento ng pagpoposisyon 
(Sumangguni sa Kabanata 1, Seksiyon 1) 

o Komportable ang sanggol at tagapangalaga 
o Abala ang sanggol sa pagdede (hindi nakakatulog) 
o Kalmado ang sanggol sa pagpapadede (hindi magulo) 
o Natatapos ang pagpapadede nang di lalagpas ng 30 minuto  

Natutugunan ng bote, 
tsupon, at antas ng daloy 
ang pangangailangan ng 

sanggol 

o Hindi masyadong mabilis o mabagal ang daloy para sa sanggol 
o Walang tumutulong likido mula sa bibig, madalas na pag-ubo, pagkahirin, o 

pagkabulon 
o Malay at abala ang sanggol sa pagdede (hindi nakakatulog) 
o Komportableng nakadedede, nakalulunok, at nakahihinga ang sanggol 

habang dumedede--hindi nahihirapang huminga 
o Kalmado ang sanggol sa pagpapakain (hindi magulo) 
o Natatapos ang pagpapadede nang di lalagpas ng 30 minuto 

Nauunawaan at 
narerespeto ang mga 

mga senyas o tanda sa 
pagkain 

o Nauunahan ng mga tagapangalaga ang gutom ng sanggol bago pa ito 
umiyak 

o Naaantabayanan ng mga tagapangalaga ang kabusugan ng sanggol at 
hindi siya pinapakain nang sobra o pinupuwersang kumain 

o Natutuwa ang sanggol sa pagdede at aktibong nakikilahok  

Nakapagbibigay ng mga 
pahinga kapag 
kinakailangan 

o Nagbibigay ng pahinga ang tagapangalaga para makadighay, magpalit ng 
lampin, o magpalit ng posisyon 

o Nagbibigay ng mas kaunti, at mas madalas na pagpapadede ang mga 
tagapangalaga, kapag kinakailangan 

o Napapansin ng tagapangalaga ang mga palatandaan ng pagkapagod ng 
sanggol (Sumangguni sa Apendiks 9L-2) 

o Mabisang nakakadede ang sanggol nang di lalagpas ng 30 minuto 

Madalas na 
nakapagbibigay ng 

interaksiyon at ugnayan 

o Ngumingiti, nakikipag-usap, kumakanta at tumititig sa sanggol habang 
nagpapadede 

o Natutuwa ang sanggol sa pagpapadede at aktibong nakikilahok 
o Lumalaki at lumalago ang sanggol 
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MGA TIP SA PAGPAPADEDE SA BOTE SA MGA 
SANGGOL  

 

 

TIP 1: 
Nangangailangan ang bawat bata ng inidibidwal na konsiderasyon kapag magdedesisyon sa bote, 
tsupon, at antas ng daloy. Hindi lahat ng sanggol ay magiging hiyang sa parehong bote, tsupon, at 
antas ng daloy. Piliin ang pinakamakatutugon sa inidibidwal na pangangailangan ng sanggol. 

TIP 2: 

May epekto ang developmental na antas ng kakayahan ng sanggol sa kailangan nilang bote, tsupon, 
at antas ng daloy. Pumili batay sa pangangailangan ng sanggol, kakayahan, at edad. Halimbawa: ang 
4 na buwang gulang na sanggol na lubos na mahina ay maaaring mas mainam na pagamitin ng 
mabagal na daloy na tsupon, sa kabila ng edad niya. 

TIP 3: 
Pansinin ang sinasabi sa iyo ng sanggol. Baguhin ang bote, tsupon, o antas ng daloy kapag ipinapakita 
ng sanggol na may mga pagbabagong kailangang gawin. 

TIP 4: 

Palaging tingnan ang antas ng daloy ng bote bago magpadede. Ideal ang antas ng daloy mula sa 
tsupon kapag kaunting patak lang ng likido ang pumatak kapag binaligtad ang bote. Agad dapat na 
titigil ang pagpatak. Kung masyadong mabilis ang daloy ng likido para sa sanggol, sumubok ng tsupon 
na may mas maliit na butas. Kung masyado namang mabagal ang pagdaloy para sa sanggol at 
masyado silang hirap sa pagdede, sumubok ng tsupon na may mas malaking butas. 

TIP 5: 

Matrabaho ang paghahanap ng pinakamainam na bote, tsupon,at/o antas ng daloy (ngunit sulit ito). 
Kahit ang sanggol na karaniwan ang paglaki ay maaaring mangailangan mula sa mga tagapangalaga 
na subukin nila ang iba't ibang uri hanggang sa mahanap nila ang gumagana talaga nang sapat. Huwag 
magmadali, at magbago lamang nang paisa-isa para hindi mabigla ang sanggol. Tingnan kung paanong 
tumutugon ang sanggol, at gumawa ng maliliit na pagbabago kapag kailangan. 

TIP 6: 
Ang mabisang pagpoposisyon ay magdudulot ng mabisang pagpapadede sa bote. Mahalaga ang 
paghahanap ng ligtas at komportableng posisyon para sa sanggol habang nagpapadede sa bote. 
Magbigay ng posisyon na nakasusuporta nang sapat at baguhin ito ayon sa pangangailangan. 

TIP 7: 
Palaging lumikha ng ugnayan.. Magbigay ng mga positibong ugnayan sa sanggol habang 
nagpapadede sa bote at sa araw-araw. Maraming mga sanggol ang dedede nang mas mabuti kapag 
kinausap at kinantahan nang marahan, kapag nginitian at nakipag-ugnayan habang dumedede. 
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MGA PANGHULING KAISIPAN 
Ang pangunahing layunin ng pagpapadede sa bote ay ang pagbibigay ng positibong 

karanasan sa pagkain para sa parehong sanggol at tagapangalaga, samantalang 
sinusuportahan ang masustansiyang pagkain at paglaki ng sanggol. Hindi gagana ang lahat ng 

bote, tsupon at antas ng daloy sa lahat ng sanggol. Mahalaga ang paghahanap ng bote, tsupon at antas 
ng daloy na bagay o hiyang sa sanggol. Kapag nakakaranas ng mga hamon, humingi ng suporta mula 
sa iba. Ang pagbabahagi ng mga pinagdaanang hamon o tanong ay magdudulot ng mas mahusay na 
paglutas ng problema at malikhaing mga solusyon, at makatatanggal ng pangamba ng tagapangalaga 
at bata. 

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpoposisyon, sumangguni sa Kabanata 
1, Seksiyon 1 at Kabanata 2, Seksiyon 3 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga hamon sa pagpapadede sa bote, 
sumangguni sa Kabanata 2 at 7 at Apendiks 9M. 
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SEKSIYON 1.6: MGA BATAYAN SA 
PAGPAPAKAIN GAMIT ANG KUTSARA  
 

ANO ANG PAGPAPAKAIN GAMIT ANG KUTSARA? 
Ang pagpapakain gamit ang kutsara ang karaniwang unang hakbang sa pagkain na mararanasan ng 
bata pagkatapos ng pagsuso o ng pagdede gamit ang bote. Kadalasang ipinapakilala ang pagpapakain 
gamit ang kutsara bandang 6 na buwang gulang. Mahalaga ang edad kung saan magsisimula dahil ito 
ang kung kailan mas malakas na ang muscle sa ulo, leeg, at katawan ng bata. Natutuhan na rin niyang 
kontrolin ang katawan niya para makaupo at makakain ng mga solidong pagkain. Sa edad na ito, 
natututuhan rin ng mga bata na mailapit ang mga bagay sa kanilang bibig ("pagsubo"), ay natutuklasan 
nila ang mundo sa pagsubo ng lahat ng bagay. Nakasasabik at mahalagang bahagi ito sa pagkabuo ng 
bata. 

 
 

ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGPAPAKAIN GAMIT 
ANG KUTSARA?  
 
Mahalaga ang pagpapakain gamit ang kutsara dahil:  

① Pangunahin itong hakbang sa pagkabuo ng kakayahang motor ng bibig 
② Nakapagbibigay ito ng pagkakataon na makatuklas ang bata ng mga bagong tekstura 
③ Nabubuo nito ang panlasa ng bata 
④ Nakatutulong ito sa pagkabuo ng kakayahan sa pag-inom sa baso at pagnguya 
⑤ Masaya at bagong karanasan ito at paraan para magkaroon ng ugnayan ang bata at ang 

tagapangalaga. 

 
 

BENEPISYO NG PAGPAPAKAIN 
GAMIT ANG KUTSARA 

 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

Kakayahang Motor ng Bibig  

 

 

o Natuturuan ang mga bata kung paanong buksan at isara 
ang bibig 

o Natuturuan ang mga bata kung paanong alisin ang 
pagkain sa kutsara gamit ang mga labi 

o Natuturuan ang mga bata kung paano pagalawin ang 
pagkain sa loob ng bibig gamit ang dila 
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Pagkabuo ng Pandama 

 

 
 

o Napakikilala ang bago at iba-ibang lasa, tekstura, 
temperatura, at lapot ng pagkain para sa pagbuo ng 
panlasa 

 

 
Mga Ugnayan at Wika 

 

 

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataong magkaroon 
ng makahulugang ugnayan sa mga tagapangalaga 

o Naihahanda ang mga bata para sa mga karaniwang 
gawain sa oras ng pagkain (paghuhugas ng kamay, pag-
upo para kumain, paghihintay ng oras niya, paggamit ng 
salita, pagsunod sa direksiyon, atbp.) 

 
KARANIWANG TIMELINE NG PAGPAPAKAIN GAMIT ANG 
KUTSARA: MGA HAKBANG SA DEVELOPMENT PARA SA 
PAGPAPAKAIN GAMIT ANG KUTSARA9 
Mayroong karaniwang time frame  (agwat ng edad) kung kailan matututong kumain ang bata mula sa 
kutsara. Gayunpaman, napakahalaga na isaalang-alang ang kakayang developmental ng bata kapag 
magdedesisyon nang ipakilala ang kutsara. Kahit pa nasa edad na ang bata, mas mahalagang mayroon 
siya ng mga mahalagang kakayahan para maging matagumpay sa pagkain mula sa kutsara. 

 
Ang bata ang magsasabi kung kailan siya handang kumain mula sa kutsara at 
kung aling kutsara ang pinakamabisa. 

 
Nandito ang karaniwang mga kakayahang developmental na makasusuporta sa proseso ng pagkatutong 
kumain mula sa kutsara at ang edad ng development kung kailan sila madalas makita. 

EDAD NG 
DEVELOPMENT DEVELOPMENTAL SKILL 

2 Buwan Kaya ng bata na ilapit ang bibig sa kamay kapag nakadapa 

3 Buwan Kaya ng bata na ilapit ang bibig sa kamay kapag nakahiga 

4 na Buwan Kaya ng bata na ilapit ang bibig sa kamay kapag may hawak na bagay 

9 Buwan Kaya ng bata na hawakan at ihampas ang kutsara 

12-14 Buwan Kaya ng bata na ilapit sa bibig ang kutsarang may pagkain--mababaligtad ang kutsara 
kapag inilalapit sa bibig 

15-18 Buwan Kaya ng bata na kunin ang pagkain gamit ang kutsara at ilapit ito sa bibig--may 
kaunting tapon 

24 Buwan Kaya ng bata na pakainin ang sarili gamit ang kutsara nang nakaharap sa itaas ang 
palad 
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31-32 Buwan Kaya ng bata na pakainin ang sarili nang mabuti nang wala halos natatapon 

30-36 Buwan Kaya ng bata na gumamit ng tinidor para matusok ang mga pagkain 

 

MGA URI NG KUTSARA9  
Maraming iba't ibang uri ng kutsara na may sari-saring 
hugis, sukat, estilo at materyal. Anuman ang uri ng 
kutsarang mapipili, makatatapat dapat ito sa sukat at 
hugis ng bibig ng bata, at ang kaniyang 
pangangailangan sa development. Makatutulong sa 
parehong tagapangalaga at sa bata na maunawaan ang 
pagkakaiba para makagawa ng pinakamainam na 
desisyon para sa bawat bata. 

 
 

 
 
MGA HUGIS NG KUTSARA: MALAPAD AT 
MAKITID; MALALIM AT MABABAW NA UKA 

Maraming iba't ibang hugis ang mga kutsara, partikular na 
ang pagkakaiba-iba ng uka ng kutsara. Puwedeng 
magkaroon ng malapad o makitid na uka, at malalim o 
mababaw na uka. Kapag mas malalim ang uka, 
nangangailangan ito ng mas matinding pagsisikap at 
kakayahan para maalis ang pagkain mula sa kutsara. Mas 
kaunting pagsisikap at kakayahan ang kailangan sa 
mababaw na uka at maaaring mas makatulong kapag 
kaharap ang mga bago pa lang sa pagkain o mga batang 
hirap sa kakayahang oral sa bibig. Halimbawa: 
Mahihirapan ang maliit na batang may maliit na bibig na 
kumain mula sa kutsarang pangmatanda ang laki (malapad 
at malalim) ng uka. Mas maakakaya niya ang kutsarang 
makitid at mababaw ang uka na kasiya sa maliit niyang 
bibig.  

Kailangan ng ensayo at oras ang pagkatutong kumain mula sa kutsara. 
Karaniwang masasanay ang mga batang gumamit ng kutsara nang 2-3 
taong gulang. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nila ng dagdag na suporta 
mula sa mga tagapangalaga nang medyo matagal. Maging pasensiyoso. 

 

 Larawan sa Itaas (mula Kaliwa 
papuntang Kanan): Malapat at 

Makitid na Kutsara 
Larawan sa Gilid (mula Kaliwa 
papuntang Kanan): Malalim at 
Mababaw na Uka ng Kutsara 
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MGA SUKAT NG KUTSARA: MAHABA AT MAIGSING HAWAKAN  

Ang pagpili ng kutsara na may angkop na sukat ng hawakan ay nakasalalay kung pinapakain na ng bata 
ang sarili niya o pinapakain pa siya ng tagapangalaga. Maaaring nakakapagod na gamitin ng mga 
tagapangalaga ang mas maliit at pambatang sukat ng hawakan, samantalang mahirap naman sa 
paglapit sa bibig ang mas mahahabang hawakan. Kung parehong ang tagapangalaga at ang bata ang 
nagpapakain sa oras ng pagkain, subuking gumamit ng dalawang magkaibang sukat ng kutsara.  

 

Mamili ng hawakan na pinakahiyang sa pangunahing kakain. 
 

 
Kapag mamimili ng kutsara, 
kailangang magkasiya ang 
hugis ng uka sa sukat at hugis 
ng bibig ng bata. 
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MGA MATERYAL NG KUTSARA: BAKAL AT 
PLASTIK, MABIGAT AT MAGAAN  

Maaaring gawa sa iba't ibang materyal ang mga kutsara 
(bakal, plastik, coated). Madalas na may hilig o 
pangangailangan ang mga bata sa espisipikong materyal. 
Kahit pa mas matibay ang mga bakal na kutsara, para sa mga 
batang may maselang bibig, maaaring makawala ng gana ang 
malamig at matigas na pakiramdam nito. Mas mabigat din 
ang mga bakal na kutsara, at puwede itong makasugat ng 
gilagid o ngipin ng bata kung kakagatin nila ito. Mas 
komportable para sa mga bata ang plastik na kutsara, at mas 
magaan kapag hinawakan, ngunit hindi kasintibay. Maaari 
ring maging mapanganib ito para sa mga batang may 
malakas na reflex ng pagkagat. Nakatutulong ang mga 
kutsarang may coated na uka sa mga batang mahilig kumagat 
o hypersensitive. 

 
 

 
Kailangang mamili ng mga tagapangalaga ng kutsara na ligtas, na 
nakapagbibigay-daan sa madaling pagpapakain sa sarili, at 
natutugunan ang natatanging pangangailangang pandama at pisikal 
ng bata. 

 

KAILAN LILINISIN AT PAPALITAN ANG MGA KUTSARA 

Bago gumamit ng bagong kutsara, palagi itong hugasan sa mainit na tubig na may sabon, o sa 
dishwasher. Kailangan ding hugasan ang kutsara pagkatapos itong gamitin. Palaging palitan ang mga 
kutsarang nagpapakita ng pagkalaspag o na maaaring makasama sa bata. 

 

 

Natutuwa ang mga batang pakainin ang 
sarili nila gamit ang mga kutsara na 

angkop para sa mas maliit nilang mga 
kamay at bibig. Kapag binigyan ka ng 
tamang kutsara, nagiging mas madali 

ang pagpapakain sa sarili. 
 



KABA NA TA 1|  SEKS IYON  1 .6 :  MGA BATAYAN  SA  PA GPAPA KA IN  GAMIT  AN G KUTSA RA 

64 

PANGKALAHATANG PANUTO PARA SA PAGPAPAKAIN 
GAMIT ANG KUTSARA19   

o Hakbang 1: Ipakilala ang kutsara kapag ipinapakita na ng bata ang kahandaang pisikal 

(nakakaupo at napapanatiling tuwid ang ulo at leeg, angkop ang edad at nagpapakita ng interes 

sa mga kutsara at sa mga pagkaing solido). 

o Hakbang 2: Magpatikim ng pagkain sa tsupon o sa daliri kung mahirap o nakaiinis para sa 

bata ang kutsara. 

o Hakbang 3: Hawakan ang kutsara ng mga 25 hanggang 30 cm (10-12 pulgada) mula sa mukha 

ng bata. Hayaan siyang makita ang kutsara at hintayin siyang buksan ang bibig para 

maipakitang handa na siya. 

o Hakbang 4: Ipatong ang kutsara sa ibabang labi ng bata at hayaan siyang higupin o tanggalin 

ang pagkain sa kutsara. 

o Hakbang 5: Ilagay ang kutsara sa gitna ng dila ng bata.  

o Hakbang 6: Hayaan na subukin ng batang tanggalin ang pagkain mula sa kutsara gamit ang 

labi. O kaya ay hatakin ang kutsara palabas ng bibig ng bata. 

 

 

o Kung hindi interesado ang bata o hindi nakatuon ang pansin sa pagkain, huwag 
puwersahin o ipuslit ang kutsara sa bibig niya. Maaaring magdulot ito ng pag-ayaw 
niya sa pagkain. 

o Huwag ipuwesto ang pagkain sa ngala-ngala at tanggalin ito sa kutsara sa 
pamamagitan ng itaas na labi o gilagid. Hindi ito ang natural na pinupuntahan ng 
pagkain. Hindi nito hinahayaan na aktibong kumain ang bata, gamit ang labi at 
dila at pisngi niya para sila mismo ang magtanggal ng pagkain sa kutsara. 

o Huwag ilagay ang kutsara nang malalim sa loob ng bibig ng bata. Maaaring 
magdulot ito ng pagkabilaok at pagsusuka. 

o Huwag gamitin ang kutsara para matanggal ang pagkain sa labi o mukha ng bata. 
Baka magdulot ito ng pag-ayaw niya sa pagkain gamit ang kutsara dahil hindi 
maganda ang pakiramdam nito.  
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Hindi wasto (kaliwa) at wastong (kanan) paraan ng pagpapakain gamit ang kutsara. 

 

TANDAAN 

o Ayos lang kung sinusubok ng bata na abutin ang kutsara. Hayaan siyang subukin ito para 
magabayan niya ang kutsara papunta sa bibig niya. 

o Ayos lang kung maging makalat ang bata sa oras ng pagkain! Linisin na lang ang kalat 
pagkatapos. 
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MGA SUSING ELEMENTO NG PAGPAPAKAIN 
GAMIT ANG KUTSARA  

 

 

Angkop na Posisyon 
(natutugunan ang 

pangangailangan ng 
bata) 

o Ligtas, sumusuporta at sumusunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon 
kasama na ang pagpapakain sa posisyong nakaupo nang deretso 

o Komportable ang bata at ang tagapangalaga 
o Abala at interesado ang bata (gising, inaabot ang kutsara, ibinubukas ang 

bibig para sa pagkain, atbp.) 
o Kalmado ang bata sa pagpapakain (hindi magulo) 
 

Angkop na Kutsara 
(natutugunan ang 

pangangailangan ng 
bata) 

 
o Komportable at madaling nagkakasiya ang uka ng kutsara sa bibig ng bata 
o Komportable at madaling natatanggal ng bata ang pagkain mula sa uka ng 

kutsara--hindi nakakaiwan ng maraming pagkain pagkatapos sumubo 
o Hindi lubhang sensitibo ang bata sa materyal ng kutsara, at hindi siya 

umiiwas, nasusuka, lumalayo, atbp. 
o Komportable para sa tagapangalaga ang hawakan at bigat ng kutsara at 

nagiging posible para sa bata na hawakan, kutsarahin, at ilapit ang pagkain 
sa bibig kapag nagsimula na siyang pakainin ang sarili 

Angkop na Bilis 

 
o Nagbibigay ng sapat na oras ang tagapangalaga para makakuha ng 

pagkain ang bata sa kutsara bago ito alisin sa bibig niya. 
o Nagbibigay ng sapat na oras ang tagapangalaga para makalunok ang bata 

bago siya magbigay ng mas marami pang pagkain. 
o Tumatagal ang pagpapakain nang di lalagpas sa 30 minuto. 

Angkop na Pagkain 

o Binibigyan ang bata ng pagkain na pinalabnaw ng likido kapag nagsisimula 
pa lang matutong kumain mula sa kutsara 

o Unti-unting binibigyan ang bata ng iba't ibang tekstura ng pagkain habang 
lalo siyang nagiging sanay sa pagkain mula sa kutsara 

o Binibigyan ang bata ng mga pagkaing dumidikit sa kutsara kapag 
nagsisimula nang magsanay na pakainin ang sarili 

Angkop na Dami ng 
Pagkain 

o Binibigyan ang bata ng pakonti-konting subo kapag nagsisimula pa lang 
kumain gamit ang kutsara (1/2 kutsarita kada subo) 

o Unti-unting binibigyan ang bata ng mas maraming pagkain kada subo 
habang mas nagiging sanay siyang kumain gamit ang kutsara. 

  

 
MGA SUSING 

ELEMENTO 

 
SIGNS OF SUCCESSFUL SPOON FEEDING 
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MGA TIP SA PAGPAPAKAIN GAMIT ANG 
KUTSARA PARA SA BAWAT BATA  
 

TIP 1: 

 
Hindi magiging mabisa ang parehong kutsara para sa lahat ng bata. Isaalang-alang ang indibidwal na 
pangangailangan ng mga bata. Maaaring maging matrabaho ang paghahanap ng pinakamainam na 
kutsara. Kahit ang batang tipikal ang pagkabuo ay maaaring mangailangang sumubok ng maraming 
kutsara hanggang sa mahanap niya ang hiyang at mabisa para sa kaniya. Huwag magmadali, tingnan 
kung kumusta ba ang bata at unti-unting gumawa ng pagbabago kapag kailangan. 

TIP 2: 

 
Palaging isaalang-alang ang antas ng kakayahang developmental ng bata kapag namimili ng kutsar. 
Huwag lang edad ang gawing konsiderasyon kapag iniisip na ipakilala na ang kutsara. Kailangang 
kaya na ng mga bata na makaupo nang deretso at magkaroon ng mabuting kontrol ng ulo at leeg. 

TIP 3: 

 
Nangangailangan ng oras at pagsasanay ang pagkain mula sa kutsara. Proseso ang pagkatuto na 
kumain mula sa kutsara, may espesyal mang pangangailangan ang bata o wala. Ang tanging paraan 
para matuto ay sa pamamagitan ng araw-araw, palagian (at madalas ay makalat) na pagsasanay.  

TIP 4: 

 
Mahalaga ang wastong pagpoposisyon. Kriktikal ang paghahanap ng ligtas at komportableng posisyon 
para sa batang pinapakain gamit ang kutsara. Magiging mas madali din ang pagpapakain sa sarili 
kapag pirmi ang posisyon. 

TIP 5: 

Magsimula nang paunti-unti at dahan-dahan. Panatiliing kaunti lang ang ipapasubo sa bata, at mas 
magdahan-dahan sa pagpapakain—lalo na kapag ipinapakilala pa lamang ang mga kutsara sa bata. 
Mas dahan-dahan at mas kaunti ang kailangang isubo, mas magiging madali at ligtas ang pagkain at 
paglunok ng bata. Tandaan, kapag natututo pa lamang kumain ang bata sa kutsara, pagsuso o 
pagdede sa bote pa rin ang patuloy na magiging pangunahing pagkukunan nila ng sustansiya.  

TIP 6: 
Pinakamabisang natututo ang mga bata sa konteksto ng positibong mga ugnayan. Ang pagbibigay ng 
positibong ugnayan sa bata habang pinapakain siya gamit ang kutsara ang pinakamabisang paraan 
para masuportahan ang bagong proseso ng pagkatutong ito. 

TIP 7: 

Ayos lang ang makalat. Maaaring maging makalat ang pagpapakain gamit ang kutsara. Pero mabuti 
ang pagiging makalat dahil natututuruan nito ang mga bata kung ano ang pakiramdam ng pagkain, 
napalalawak nito ang interes nila sa pagsubok ng mga pagkain at naihahanda sila sa pagpapakain ng 
sarili. 
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MGA PANGHULING KAISIPAN 

Unang pagkakataon ng bata na matuklasan ang mga solidong pagkain sa pamamagitan ng 
pagpapakain gamit ang kutsara. Mayamang karanasan sa pandama ang pagkain, at puwedeng maging 
masaya at nakasasabik para sa bata ang mga unang tikim, amoy at hawak ng pagkain. Mahalaga sa 
pagiging matagumpay at masaya ng oras ng pagkain ang pag-alam kung kailan handa na ang bata na 
subukin ang pagpapakain gamit ang kutsara at paghanap ng kutsara na angkop para sa bata. Tandaan, 
kapag nakaharap ang hamon sa pagpapakain gamit ang kutsara, humanap ng suporta mula sa iba. 
Madalas, ang pagbabahagi ng mga dating karanasan, hamon at tanong kasama ng iba pang 
tagapangalaga at mga kasapi ng grupo ay magdudulot ng mas matalas na paglutas ng problema at 
malikhaing mga solusyon na nakapagpapagaan ng pangamba ng tagapangalaga at ng bata. 

 

Para sa karagdagang impormasyon sa kahandaan sa pagpapakain gamit 
ang kutsara, pagpapakilala sa kutsara, at paghikayat ng pagkain gamit ang 

kutsara, sumangguni sa Kabanata 2 at 3 at sa Apendiks 9H at 9L-3.
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SEKSIYON 1.7: MGA BATAYAN SA PAG-INOM SA 
BASO  
 

ANO ANG PAG-INOM SA BASO? 
Ang pag-inom sa baso ang madalas na susunod na hakbang sa pagpapakain na nararanasan ng mga 
bata sa unang taon ng buhay nila pagkatapos maipakilala sa kanila ang kutsara. Kayang maipakilala sa 
karamihan ng mga bata ang baso sa pagitan ng 6-9 na buwang gulang. Mahalaga ang panimulang edad 
na ito dahil ito ang kung kalian natututong gumapang ang bata. Napapatibay ng gawaing ito ang lakas 
ng katawan, balikat at leeg na siya ring sumusuporta sa panga para makainom siya mula sa baso. 
Pagdating sa edad na ito, nakapagsanay na ang mga bata na kumain mula sa kutsara, na mahusay na 
paghahanda para sa pag-inom mula sa baso. Maganda rin itong halimbawa ng kung paanong 
magkakaugnay ang lahat ng mga bahagi ng katawan at pagka-develop.  

ANO ANG HALAGA NG PAG-INOM SA BASO?  
 
Mahalaga ang pag-inom sa baso dahil:  

① Mahalaga ito sa pagkabuo ng kakayahang motor ng bibig ng bata.  
② Nakatutulong ito sa pagkabuo ng mga kakayahan sa pagnguya at paggamit ng kamay at mga 

daliri para sa pagpapakain ng sarili.  
③ Masaya at bagong karanasan at paraan ito para magkaroon ng ugnayan ang mga bata at 

tagapangalaga. 
 

 
BENEPISYO NG PAG-INOM 

SA BASO 
 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

Kakayahang Motor ng Bibig  

 

o Natuturuan ang mga bata kung paano ipirmi ang labi at panga 
para masuportahan ang baso  

o Naipakikita sa mga bata kung paano iatras ang dila para sa 
mga likido 

o Natuturuan ang mga bata kung paano buksan ang bibig para 
sa iba’t ibang dami ng likido  

o Naipakikita sa mga bata kung paano makontrol ang mga 
likidong mas mabilis ang daloy gamit ang labi, pisngi, dila at 
panga 

Pagkabuo ng Pandama 

 

 

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkasanay sa pangangasiwa 
ng iba’t ibang dami ng paghigop  

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataong masubok ang 
iba’t ibang lasa, temperature, at lapot ng likido  
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Mga Ugnayan at Wika 

 

 

 

 
 

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataon na magkaroon ng 
makabuluhang mga ugnayan sa mga tagapangalaga  

o Naihahanda ang mga bata para sa mga karaniwang gawain 
sa oras ng pagkain (paghuhugas ng kamay, pag-upo para 
kumain, paghihintay ng oras niya, paggamit ng salita, 
pagsunod sa direksiyon, atbp.) 

KARANIWANG TIMELINE PARA SA PAG-INOM MULA SA BASO: 
MGA HAKBANG SA DEVELOPMENT PARA SA PAG-INOM SA 
BASO9 
Mayroong karaniwang time frame  (agwat ng edad) kung kailan matututong uminom ang bata mula sa 
baso. Gayunpaman, napakahalaga na isaalang-alang ang kakayang developmental ng bata kapag 
magdedesisyon nang ipakilala ang baso. Kahit pa nasa edad na ang bata, mas mahalagang mayroon siya 
ng mga mahalagang kakayahan para maging matagumpay sa pag-inom mula sa baso.  

Isang proseso ang pagpapakilala sa baso na nangangailangan ng ensayo at 
panahon. Karaniwang masasanay ang mga bata sa pag-inom mula sa (bukas 
na) baso bandang 3-4 na taong gulang. Ibig sabihin, kailangan nila ng medyo 
matagal na dagdag na suporta mula sa tagapangalaga. Magpasensiya. 

 

Nandito ang karaniwang mga kakayahang developmental na makasusuporta sa proseso ng 
pagkatutong uminom mula sa baso at ang edad ng development kung kailan sila madalas makita. 

EDAD NG 
DEVELOPMENT KAKAYAHANG DEVELOPMENTAL 

6 na Buwan Kayang uminom ng bata mula sa baso kapag hawak ng 
tagapangalaga 

12 Buwan Kayang hawakan ng bata ang baso at uminom mula dito nang may 
kaunting natatapon 

20-22 Buwan Kayang hawakan ng bata ang maliit na baso sa isang kamay habang 
umiinom 

30 Buwan Kayang magsalin ng bata ng likido mula sa lalagyan  

 

 

 
  

 
Umiinom ang isang batang lalaki 

mula sa bukas na baso sa 
kaniyang sarili lamang.  
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MGA URI NG BASO9 
Maraming iba’t ibang uri ng baso, 
kabilang na dito ang iba’t ibang hugis, 
sukat, estilo at material. Kailangang 
matugunan ng uri ng baso ang bibig, 
kakayahang motor ng bibig ng bata at 
ang kaniyang pangangailangang pisikal 
at pang-development. Mahalagang 
maunawaan ang pagkakaiba para 
makagawa ng pinakamainam na 
desisyon para sa bawat bata. Sa dulo, 
ang bata mismo ang makapagsasabi sa 
tagapangalaga kung alin ang basong 
mas hiyang sa kanila at mas mabisa.  

 
MGA URI NG BASO: BUKAS, SIPPY, AT MAY STRAW 

May iba’t ibang uri ng baso, kasama na ang: bukas na baso, sippy na 
baso, at mga basong may straw.  

 

Ang mga bukas na baso ay walang takip. Nakapagbibigay sila ng 
pinakamatinding pagkatuto at karanasan para sa kakayahang motor ng 
bibig ng bata. Itinutulak nito ang bata na gamitin ang lahat ng bahagi ng 
bibig nila, na nagpapatibay at nakapagpapalakas sa muscle ng bibig nila.  

 

 

 
Ang mga sippy na baso ay may takip na may bunganga na pumipigil 
na matapon ang mga likido. Madali ang paggamit dito, dahil madali 
itong madala sa kung saan-saan at mas kaunti ang kalat. Sa kabila nito, 
hindi nakapagbibigay ang mga sippy na baso ng parehong pag-unlad sa 
kakayahan katulad ng mga bukas na baso. 

 

 

Ang mga basong may straw ay mayroong straw at maaaring 
mayroong takip o wala. Maganda itong pamimilian para sa paghikayat 
ng pagkabuo ng kakayahang motor ng bibig ng bata, at kapag may 
kasamang takip, madali itong dalhin.  
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MGA HUGIS NG BASO: MAY HAWAKAN, WALANG HAWAKAN, CUT-OUT 

Maraming iba’t ibang uri ng baso. May mga basong walang hawakan, may mga basong may isa o 
dalawang hawakan o maaari ring may cut-out sila na ginagawang mas madali at mas ligtas ang pag-
inom para sa ilang mga bata.  
 

Ang mga basong walang hawakan ay karaniwan at madaling mahanap. Mabisa itong gamitin 
para sa mga batang may karaniwang kakayahang gumamit ng kamay at fine motor. 

Ang mga basong may hawakan ay nakakatulong para sa mga batang nangangailangan ng 
makakapitan kapag umiinom mula sa baso.  
 

Ang mga basong may cut-out ay mabisa para sa mga batang kailangan pang nakababa at 
nakaderetso ang ulo at baba sa halip na nakapatalikod at nakaangat para uminom. Mainam ito para sa 
mga tagapangalagang kailangang tulungan ang mga bata sa pag-inom. Napahihintulutan ka nitong 
makita na umagos ang likido, na nakakatulong sa pagkontrol ng dami ng iniinom at bilis ng pag-inom 
ng bata. 

 

Kapag mamimili ng baso, kailangang maging angkop ang hugis nito sa 
sukat at hugis ng kamay ng bata. Kailangan ring matugunan ang 
pangangailangang pisikal nila.  

 

Kapag mamimili ng uri ng baso, mas mainam kung magbibigay ng iba’t ibang 
pamimilian sa bata para makapagsanay sila habang tumatagal. 

 

Mula sa Kaliwa: 
 Basong may Hawakan,  

Basong Walang 
Hawakan,  

Basong may “Cut-Out” 
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MGA SUKAT NG BASO: MALAKI AT MALIIT  

Iba’t iba ang sukat ng mga baso. Ang pipiliing 
Nakadepende ang pamimili ng sukat ng baso sa kung 
umiinom na nang mag-isa ang bata o kung 
pinapainom pa siya ng mga likido ng tagapangalaga.  

 

Maaaring makapagod sa tagapangalaga ang mas 
maliliit na basong pambata, samantalang mas mahirap naman ang paghawak, pag-angat at paglapit sa 
bibig ng malalaking baso para sa mga batang umiinom na nang mag-isa.  

 

 
Pumili ng sukat ng baso na pinakaangkop para sa pangunahing umiinom.  
 

MGA MATERYAL NG BASO: SALAMIN, SERAMIKO, 
PLASTIK, PAPEL, MABIGAT AT MAGAAN  

Gawa ang mga baso mula sa iba’t ibang materyal tulad ng: 
salamin, seramiko o plastik. Madalas na mas magugustuhan o 
kakailanganin ng bata ang isang espisipikong materyal.  

Ang mga basong salamin o seramiko ay mas matibay, pero 
para sa mga batang may sensitibong bibig, maaaring makawala ng 
gana ang malamig at matigas nitong tekstura. Mas mabigat at mas 
mahirap hawakan ang ganitong mga uri ng baso, at maaaring 
makasakit ng gilagid o ngipin ng bata kaya’t mapanganip sa mga 
batang may malakas na reflex sa pagkagat.  

Ang mga plastik at papel na baso ay maaaring mas 
komportable para sa mga bata. Mas magaan at mas madali itong 
hawakan, pero hindi kasintibay. Mas mabuway din ito para sa 
mga bagong umiinom sa baso na maaaring kailanganing kagatin 
ang bibig ng baso para sa karagdagang suporta.  

 
 

Kailangang pumili ng mga tagapangalaga ng basong ligtas, madali 
para sa pag-inom nang mag-isa, at angkop para sa natatanging 

pangangailangang pisikal at pandama ng mga bata.  
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KAILAN LILINISIN AT PAPALITAN ANG MGA BASO  

Bago gumamit ng mga bagong baso, palaging hugasan muna ito gamit ang mainit na tubig na may 
sabon o sa dishwasher. Kailangan ring hugasan ang mga baso kada pagkatapos gamitin. Kailangan 
ring palaging tingnan ang baso para sa pagkasira o pagkaluma. Palaging palitan ang mga basong 
nagpapakita ng sobrang pagkasira o na maaaring maging mapanganib para sa bata. 

Iwasan ang paggamit ng salamin o bakal na baso sa mga batang natututo pa 
lang gumamit ng baso. Maaaring makasira ng ngipin at gilagid ang mga 
basong ito, o mabasag o masira sa bibig ng bata na magdudulot ng pinsala 
at makapagpapataas ng sensitibidad ng bata. Magiging negatibong 
karanasan ang pag-inom kapag ganito. Magbigay ng mas malambot at mas 
ligtas na uri ng baso na gawa sa plastik.  

 

PANGAKALAHATANG PANUTO PARA SA PAG-INOM 
MULA SA BASO19   

① Hakbang 1: Ipakilala ang baso kapag napapamalas na ng bata ang kahandaang pisikal 
(nakakaupo nang deretso at naitatayo ang ulo at leeg nang deretso, nasa angkop na edad, at 
nakapagpapakita ng interes sa pag-inom mula sa baso).  
 

② Hakbang 2: Magbigay ng mga patikim ng pamilyar na malalambot na pagkain o pinalapot na 
mga likido sa bibig ng baso kung mahirap o nakaiinis ang pag-inom sa baso para sa bata. Mas 
madaling tanggapin ang mas kaunting kantidad.  
 

③ Hakbang 3: Hawakan ang baso malayo sa mukha ng bata para makita niya ang baso at ang 
laman nito. Hayaan siyang makita ang baso at hintayin siyang buksan ang bibig niya para 
mapakitang handa na siya. 
 

 

Umiinom ang batang babae mula sa 
bukas na plastic na baso.  
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④ Hakbang 4: Ilagay ang baso sa ibabang labi ng bata, ihilig ito nang kaunti at hayaang 
dumaloy paunti-unti ang iinumin ng bata sa bibig niya. 
 

⑤ Hakbang 5: Hayaan ang bata na alisin ang likido sa baso gamit ang bibig, panga at dila.  

 
o Kung hindi interesado ang bata o hindi nakatuon ang pansin sa pagkain, huwag 

puwersahin o ipuslit ang baso sa bibig niya. Maaaring magdulot ito ng pag-ayaw 
niya sa pagkain. 
 

o Huwag isalin ang likido derekta sa dila ng nakabukang bibig ng bata. Hindi tayo 
ganito uminom.  
 

o Huwag ihilig ang baso nang masyadong mataas o magpainom nang masyadong 
mabilis. Magiging masyadong marami at mabilis ang pagdaloy ng likido para 
makaya ng bata.  
 

o Huwag kaskasin ang mga likido sa pisngi o labi ng bata. Baka magdulot ito ng pag-
ayaw niya sa pagkain dahil hindi maganda ang pakiramdam nito.  

 

Tandaan: Ayos lang kung inaabot ng bata ang baso. Hayaan siyang 
subuking gabayan ang baso papunta sa bibig niya. 

Ayos lang kung nagiging makalat ang bata sa oras ng pagkain. Bahagi 
ito ng proseso para matulungan silang matuto. 
 

 

Natututo ang batang babae na 
uminom mula sa espesyal na 

“nosey” na basong may cut-out. 
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MGA SUSING ELEMENTO NG PAG-INOM MULA 
SA BASO (PARA SA EDAD 6-9+ NA BUWAN) 

Angkop na Posisyon 

(natutugunan ang 
pangangailangan ng bata) 

o Ligtas, sumusuporta at sumusunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon 
kasama na ang pagpapakain sa posisyong nakaupo nang deretso 

o Komportable ang bata at ang tagapangalaga  
o Abala at interesado ang bata (gising, inaabot ang kutsara, ibinubukas ang 

bibig para sa pagkain, atbp.) 

o Kalmado ang bata sa pagpapakain (hindi magulo) 

Angkop na Kutsara 

(natutugunan ang 
pangangailangan ng bata) 

o Komportable at madaling nagkakasiya ang labi ng baso sa bibig ng bata 

o Komportable at madaling nalulunok ng bata ang likido mula sa baso—hindi 
marami ang natatapong likido   

o Hindi lubhang sensitibo ang bata sa materyal ng baso at hindi siya umiiwas, 
nasusuka, lumalayo, sobrang kumakagat, atbp. 

o Komportable para sa tagapangalaga ang hugis, sukat at bigat ng baso at 
nahahayaan nito ang bata na hawakan, iangat at ilapit sa bibig ang baso 
kapag pinapainom ang sarili 

Angkop na Bilis 

o Nagbibigay ang tagapangalaga ng sapat na panahon para uminom ang 
bata sa baso bago niya ito ilayo sa bibig 

o Nagbibigay ang tagapangalaga ng sapat na oras para malunok ng bata ang 
ininom bago siya painumin ulit   

o Paisa-isa ang pagpapainom ng tagapangalaga mula sa baso 

o Hindi lalagpas ng 30 minuto ang pagpapakain 

Angkop na Likido 

o Binibigyan ang bata ng mas malalapot (mas mabagal ang daloy) na likido 
kapag nagsisimula pa lang uminom sa baso katulad ng yogurt o kaya ay 
gatas (kung angkop ito)  

o Unti-unting binibigyan ng mas malabnaw na mga likido ang bata habang mas 
nasasanay siyang uminom mula sa baso  

o Binibigyan ang bata ng mas malapot (mas mabagal ang daloy) na mga likido 
habang nagsasanay siyang uminom nang mag-isa    

o Binibigyan ang bata ng mas malapot (mas mabagal ang daloy) na likido 
kung nagpapakita siya ng palatandaan na nahihirapan siya sa malabnaw 
(mas mabilis na daloy) ng likido katulad ng: pag-ubo o pagkahirin.  

 

Angkop na Dami ng Iniinom 

o Binibigyan ang bata ng kaunti at paisa-isang higop kapag nagsisimula pa 
lang siyang uminom mula sa baso 

o Unti-unting binibigyan ang bata ng mas maraming iinumin habang mas 
nasasanay siyang uminom mula sa baso. 

 
MGA SUSING 

ELEMENTO 

 
MGA PALATANDAAN NG MATAGUMPAY NA PAG-INOM 

SA BASO 
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MGA TIP SA PAG-INOM SA BASO PARA SA 
BAWAT BATA 
 

TIP 1: 

 
Hindi magiging hiyang ang parehong baso para sa lahat ng bata. Isaalang-alang ang indibidwal na 
pangangailangan at kakayahan ng mga bata. Minsan, matrabaho talaga ang paghahanap ng 
pinakamainam na baso. Kahit ang batang tipikal ang pagkabuo ay maaaring mangailangang 
sumubok ng maraming baso hanggang sa mahanap niya ang pinakamainam para sa kaniya Huwag 
magmadali, tingnan kung kumusta ang bata, at gumawa ng paisa-isang pagbabago kapag 
kailangan. 

TIP 2: 

 
Palaging isaalang-alang ang level ng kakayahang developmental ng bata kapag mamimili ng baso. 
Huwag lang edad ang gawing batayan kapag magpapakilala ng baso. Kailangang kaya nang 
umupo nang deretso ng bata, at mayroon na silang mahusay na kontrol ng ulo at leeg. 

TIP 3: 

 
Kailangan ng pagsasanay at oras ang pag-inom mula sa baso. Proseso ang pagkatutong uminom 
mula sa baso, may espesyal mang pangangailangan ang bata o wala. Ang tanging paraan para 
matuto ay sa pamamagitan ng madalas at araw-araw na pagsasanay. 

TIP 4: 

 
Mahalaga ang maayos na pagpoposisyon. Mahalaga ang paghahanap ng ligtas at komportableng 
posisyon para sa batang umiinom mula sa baso. Magiging mas madali din ang pag-inom nang 
nagsasarili sa tulong ng maayos na posisyon. 

TIP 5: 

 
Magsimula nang maliit at mabagal. Panatiliing kaunti ang kailangang inumin ng bata, at magsimula 
sa mas mabagal na antas ng pag-inom—lalo na sa mga bago pa lang na umiinom. Mas mabagal ang 
daloy at mas kaunti ang kailangang inumin, mas madali at mas ligtas ito para makaya at malunok ng 
bata Tandaan, kapag nagsisimula pa lang matutong uminom ang bata mula sa baso, kailangang 
mula sa pagdede sa bote o pagpapasuso ang pangunahin nilang pinagkukuhanan ng sustansyang 
likido. 

TIP 6: 

 
Pinakanatututo ang mga bata sa konteksto ng positibong mga ugnayan. Ang pagbibigay ng mga 
positibong ugnayan sa bata habang umiinom siya sa baso ang pinakamabisang paraan para 
masuportahan ang bagong proseso ng pagkatuto na ito.  

TIP 7: 

 
Ayos lang ang makalat. Maaaring maging makalat ang pag-inom sa baso. Pero mabuti ang pagiging 
makalat dahil natuturuan nito ang bata kung ano ang pakiramdam ng likido, napalalawak din ang 
interes nila sa pagsubok ng iba pang maiinom at naihahanda sila sa pag-inom nang sarili lang nila.  
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MGA PANGHULING KAISIPAN 
Nakasasabik na karanasan para sa bata ang pag-inom mula sa baso, ngunit minsan 

ay mahirap din ito. Mahalaga sa tagumpay at saya ng oras ng pagkain ang pagiging maalam 
sa kung kailan handa na ang batang subukin ang pag-inom mula sa baso at ang paghanap ng 

basong angkop para sa bata. Kapag nakaranas ng mga hamon sa pagpapainom mula sa baso, humingi 
ng suporta mula sa iba. Madalas, ang pagbabahagi ng mga dating karanasan, hamon at tanong kasama 
ng iba pang tagapangalaga at mga kasapi ng grupo ay magdudulot ng mas matalas na paglutas ng 
problema at malikhaing mga solusyon na nakapagpapagaan ng pangamba ng tagapangalaga at ng 
bata. 

 

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kahandaan sa pag-inom mula sa 

baso, pagpapakilala sa mga baso at paghikayat na uminom mula sa baso, 
sumangguni sa Kabanata 2 at 3. 
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SEKSIYON 1.8: MGA BATAYAN SA 
PAGPAPAKAIN NG SARILI   

ANO ANG PAGPAPAKAIN NG SARILI? 
Ang pagpapakain ng sarili ay kapag ginagamit ng mga bata ang sarili nilang daliri, mga kubyertos o baso 
para pakainin ang sarili. Ito ang proseso ng paghahanda, pagsasaayos at pagdala ng pagkain at likido 
mula sa plato, mangkok o baso papunta sa bibig nila. Madalas na nagsisimula ang pagpapakain ng sarili 
gamit ang daliri bandang 6-7 buwang gulang kapag nagsisimula na ring kumain ng solidong pagkain 
ang mga bata at nagpapakita na sila ng tumitinding interes sa pagtikim ng pagkain gamit ang kanilang 
mga kamay. Pagdating ng 12-14 buwang gulang, mas nagiging aktibo na ang papel nila sa pagkain gamit 
ang kutsara at baso para pakainin ang sarili nila.  Anuman ang paraan ng pagpapakain sa sarili, kapag 
ibinigay ang mga karanasang ito sa tamang panahon sa buhay, matututuhan ng mga bata ang 
mahalagang mga kakayahang magagamit sa kahabaan ng buhay.  

 

ANO ANG KAHALAGAHAN NG PAGPAPAKAIN SA 
SARILI?  
Nakasasabik at nakagaganang panahon sa buhay ng bata ang pagkatuto ng pagpapakain sa sarili. 
Mahalaga rin itong kakayahan na may positibong epekto sa maraming aspekto ng pagkabuo ng bata.  

 
Mahalaga ang pagpapakain sa sarili dahil:  

① Nakakaranas ang mga bata ng mga bagong madadama kasama na ang iba’t ibang tekstura at 
temperatura. 

② Nakatutulong itong makabuo ng mahahalagang kakayahan tulad ng paggamit ng daliri at 
kamay para sa mas komplikadong mga kilos. 

③ Nakahuhulma ito sa mga bata ng pakiramdam ng pagsasarili at kompiyansa. 
④ Nakatutulong ito sa mga bata na maunawaan ang sarili nilang pakiramdam ng gutom at 

kabusugan. 
⑤ Masaya at kapaki-pakinabang na karanasan ito para sa mga bata at sa mga tagapangalaga.  

 

 
MGA BENEPISYO NG 

PAGPAPAKAIN SA SARILI 
 

 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 
Kakayahang Fine Motor  

 

o Natututo ang mga bata kung paano gamitin ang daliri at 
kamay nila para hawakan at bitawan ang mga pagkain, 
kubyertos at baso. 

o Natututo ang mga bata kung paano dumampot at humawak 
ng iba’t ibang sukat ng pagkain at mga bagay.  
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o Natutulungan ang mga bata kung paanong ilapit ang mga 
pagkain, kubyertos at baso palapit sa bibig. 

 
Pagkabuo ng Pandama 

 

 

o Nakapagbibigay ng pagkakataon na maranasan at 
matuklasan ng bata ang iba’t ibang tekstura, temperatura at 
lapot o kapal ng pagkain. 

o Naihahanda ang mga bata sa pagiging mas komportable na 
sumubok ng mga bagong pagkain pagkatapos nilang 
hawakan muna ito.  

  

Mga Ugnayan at Wika  

 

o Nabibigyan ng pagkakataon ang bata na magkaroon ng 
makabuluhang interaksiyon sa mga tagapangalaga. 

o Naihahanda ang mga bata para sa mga karaniwang gawain 
sa oras ng pagkain (paghuhugas ng kamay, pag-upo para 
kumain, paghahain para sa sarili at sa iba, pagsalin at 
pagkutsara, paggamit ng salita at pagsunod sa direksiyon.) 

Pagsasarili at Kompiyansa  

 

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataon na magsarili sa 
paggawa ng mga bagay, na nakakatulong sa pagkabuo ng 
utak 

o Nakapagbibigay ng masaya at kapaki-pakinabang na 
karanasan sa mga bata na nakatutulong sa kanilang 
magkaroon ng mabuting pakiramdam at maging masaya sa 
oras ng pagkain  

Pagkilala ng Sarili  

 

o Nabibigyan ang mga bata ng pagkakataon na makinig sa 
kanilang katawan at makilala kung kailan sila gutom at kung 
kailan busog  

o Natuturuan ang mga bata ng mga konseptong tulad ng paano 
sumubo nang maliit at uminom nang kaunti, hindi magmadali 
kapag kumakain at umiinom, nguyain ang pagkain nang 
mabuti, atbp.  
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Tandaan: Hindi nakakadagdag sa trabaho ang pagtuturo ng pagpapakain sa 
sarili. Kapag natutuhan ng mga bata na pakainin ang sarili nila, nagdudulot ito 
ng mas magaang trabaho para sa mga tagapangalaga.  

 
KARANIWANG TIMELINE PARA SA PAGPAPAKAIN SA 
SARILI: MGA HAKBANG SA DEVELOPMENT PARA SA 
PAGPAPAKAIN SA SARILI9 
Simula 6-7 buwang gulang ang  karaniwang time frame  (agwat ng edad) kung kailan matututong 
pakainin ng bata ang sarili niya gamit ang kamay, kubyertos  at baso. Gayunpaman, napakahalaga na 
isaalang-alang ang kakayang developmental ng bata kapag magdedesisyon nang hikayatin ang bata na 
pakainin ang sarili.  

 

Kahit pa nasa edad na ang bata, mas mahalagang mayroon siya ng mga mahalagang kakayahan para 
maging matagumpay sa pagpapakain ng sarili. 

Nandito ang karaniwang mga kakayahang developmental na makasusuporta sa proseso ng pagkatutong 
kumain gamit ang kamay, kubyertos at baso at ang edad ng development kung kailan sila madalas 
makita. 

 
EDAD NG 

DEVELOPMENT DEVELOPMENTAL SKILL 

2-3 Buwan  Kayang ilapit ng bata ang kamay niya sa bibig kapag nakadapa o 
nakahiga 

3-4 Buwan Nakikilala ng bata ang suso at/o boteng pangdede 

 

Masayang pinapakain 
ng grupo ng mga bata 

ang sarili nila ng 
tanghalianh.  
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4 Buwan Nailalapit ng bata ang kamay sa bibig kapag may hawak na mga bagay 

5 Buwan Kaya nang hawakan nang mag-isa ang bote gamit ang isa o parehong 
kamay 

5-6 Buwan Kayang isubo ng bata ang mga solidong pagkain tulad ng pambatang 
cookie/cracker/biscuit atbp. 

6-7 Buwan Kayang pakainin ng bata ang sarili niya ng mga cookie/cracker/biscuit at 
uminom mula sa basong hawak ng tagapangalaga  

 9 Buwan Kayang pakainin ng bata ang sarili niya gamit ang daliri. Kaya na rin 
niyang humawak ng kutsara. 

 12 Buwan Kaya na ng bata na humawak at uminom mula sa baso nang kaunti lang 
ang natatapon 

12-14 Buwan Kayang ilapit ng bata ang kutsarang may laman sa bibig 

15-18 Buwan  Kaya ng batang sumalok ng pagkain gamit ang kutsara at ilapit ito sa 
bibig  

20-22 Buwan  Kayang uminom ng bata mula sa baso habang hinahawakan ito ng isang 
kamay 

24 Buwan  Kayang ilapit ng bata ang kutsara sa bibig nang may mas pangmatandang 
hawak (nakaturo sa taas ang palad) 

30 Buwan  Kayang magsalin ng bata ng likido mula sa isang lalagyan papunta sa isa 
pa  

31-32 Buwan  Kayang pakainin ng bata ang sarili niya nang wala gaanong natatapon 

30-36 Buwan  Kaya ng bata na tusukin o kuhanin ang pagkain gamit ang tinidor  

 
 
Sa pagbibigay ng maraming pagkakataon araw-araw na tumuklas ng 
iba’t ibang klase ng pagkain, baso at kubyertos, mapabibilis ang 
proseso ng pagkatuto kung paanong pakainin ang sarili. 

 

 

MGA URI NG PAGPAPAKAIN SA SARILI 
Maraming paraan para matuto ang bata na pakainin ang sarili. Sa simula, natututuhan nilang gamitin 
ang mga daliri at kamay nila sa pagkain. Kalaunan, natututuhan nila ang proseso ng pagpapakain sa 
sarili gamit ang iba’t ibang kubyertos at mga baso. Bilang tagapangalaga na sumusuporta sa kakayahan 
ng mga bata na pakainin ang sarili, mahalagang bigyan ang mga bata ng maraming pagkakataon na 
masanay ang mga kakayahang ito sa angkop na panahon. 
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PAGKAKAMAY 

Ang pagkakamay ang unang paraan na natututuhan ng bata na pakainin ang sarili niya. Hinahawakan 
at kinukuha ng mga bata ang mga pagkain gamit ang kanilang kamay at inilalapit ito sa bibig nila para 
makain at lasapin. Nabibigyan rin ng pagkakamay ng pagkakataon ang mga bata na matuklasan ang 
mga pagkain at maging pamilyar sa iba’t ibang nadarama sa kanilang kamay. Mahalaga itong bahagi 
ng pagkatutong kumain. Mas malamang na kakainin ng mga bata ang pagkain na nahawakan muna 
nila. Kaya ang paghihikayat ng pagkakamay, kahit gaano pa kakalat ito, ay mahalagang bahagi ng 
pagkatutong kumain.  
 

Dapat ipakilala ang pagkakamay bandang 6-7 buwan at kapag napapakita na ng bata ang kailangang 
kakayahan para maging matagumpay at ligtas tulad ng:  

① Nagpapakita ng malakas na ulo at leeg. 
② Nakauupo nang deretso nang may kaunti o walang suporta.  
③ Nagpapakita ng interes sa mga pagkain.  
④ Umaabot at humahawak ng mga bagay.  

 
MGA KUBYERTOS, MANGKOK AT PLATO:  

Maraming iba’t ibang uri ng kubyertos na may iba’t ibang hugis, sukat, estilo at materyal. Marami ring 
paraan para mabago ang mga kubyertos para matugunan ang espesyal na pangangailangan ng bata.  
Anuman ang uri ng kubyertos na mapipili, dapat ay matugunan nito ang bibig ng bata at ang pisikal at 
pang-development na pangangailangan ng bata. Tandaan rin na kailangan ng panahon para sa 
pagkatutong gumamit ng mga bagay na ito, kaya’t kailangang bigyan ng mga tagapangalaga ang bata ng 
maraming suporta at maraming pagkakataon.  

Mga kutsara ang madalas na unang kubyertos na ginagamit ng bata, dahil ito ang pinakamadaling 
makakuha ng pagkain at mailapit sa bibig. Para sa mga batang hindi gaanong mabuti ang kontrol sa 
kanilang kamay at braso, maaaring pinakamainam na kasangkapan para sa pagtuturo ng pagpapakain 
sa sarili ang kutsara. 
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Ang mga mangkok at plato ay may iba’t ibang 
Makatutulong ang mga mangkok at plato na dumidikit sa 
mesa (may suction cup sa ilalim) sa mga batang nahihirapang 
maipirmi ito para makuhaan ng pagkain.  

Ang mga placemat na dumidikit sa mga rabaw ay 
nakatutulong rin para maipirmi ang mga mangkok at plato sa 
mesa at sahig. 

Iba pang karaniwang kasangkapan sa pagkain:  

Ang mga tinidor at chopstick ay maaaring maibigay sa mga bata para sa pagpapakain ng sarili; pero 
madalas ay mas mahirap gamitin ang mga kubyertos na ito, lalo na sa mga batang may kahirapan sa 
kakayahang motor. 

Ang mga spork ay mga kubyertos na mukhang pinaghalong kutsara at tinidor. Puwede itong maging 
mabisang “panggitnang” kubyertos para sa batang kaya nang gumamit ng kutsara at handa nang matuto 
kung paano gumamit ng tinidor. 

Kailangang ipakilala ang mga kubyertos, mangkok at plato sa bata bandang 8-9 buwang gulang at kapag 
naipakikita na niya ang mga kailangang kakayahan para maging matagumpay at ligtas tulad ng:  

o Nagpapakita ng malakas na ulo at leeg. 
o Nakauupo nang deretso nang may kaunti o walang suporta.  
o Nagpapakita ng interes sa mga kubyertos, mangkok at plato.  
o Umaabot at humahawak ng mga bagay.  

 

 

Nagmamalaking hawak ng batang 
babae ang kaniyang kutsara habang 
pinapakain niya ang sarili niya gamit ito 
sa unang pagkakataon. 

 

Kumakain ng espesyal na yogurt ang mga lalaking bata sa 
pamamagitan ng pag-inom nito mula sa mga mangkok nila.  
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MGA BASO: 
Maraming iba’t ibang uri ng baso, na may iba’t ibang 
hugis, sukat, estilo at materyal. Katulad ng mga kubyertos, 
dapat tumugon ang uri ng baso sa bibig ng bata, 
kakayahang motor ng bibig, at pangangailangang pisikal 
at pang-development. 

Maaasahang “unang baso” ang mga basong may takip at 
bunganga. Pero ang mga bukas na baso na walang takip 
ang pinakamaraming naibibigay na benepisyo, at madalas 
na nakararamdam ng motibasyon at pagmamalaki ang 
mga bata sa paggamit nito.  

Dapat na ipakilala ang pagpapakain sa sarili gamit ang 
mga baso bandang 6-9 na buwan at kapag napapakita na 
ng bata ang mga kailangang kakayahan para maging 
matagumpay at ligtas tulad ng: Self-feeding using cups 
should be introduced around 6-9 months and when a 
child is showing the necessary skills to be successful and 
safe such as:  

o Nagpapakita ng malakas na ulo at leeg. 
o Nakauupo nang deretso nang may kaunti o walang suporta.  
o Nagpapakita ng interes sa mga baso.  
o Umaabot at humahawak ng mga bagay.  

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba’t ibang kutsara at baso, sumangguni sa 
Kabanata 1, Seksiyon 7 

 

 

 
Ang bata ay umiinom sa isang 
pasadyang “nosey cup”, na 

nakakapagpadali sa kaniyang pag-
inom. 

Pinapakain ng mga bata 
ang sarili nila gamit ang 

mga espesyal na 
kutsarang pula 

Umiinom ang mga bata mula sa mga plastic na basong 
“sippy” na nakatanggal ang mga takip. 

Nagpapahinga muna ang 
batang babae sa pagpapakain 

sa sarili niya 
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BAKIT HINDI PINAPAKAIN NG IBANG MGA BATA ANG 
SARILI NILA? 

① Pisikal: Ang katawan ng bata at ang kapasidad 
nilang gamitin ito nang angkop at mabisa para 
sa pagpapakain ng sarili. 

② Emosyonal: Ang mga pansariling karanasan 
ng bata na humuhubog o nagmomotiba ng 
interes nila sa pagpapakain ng sarili.  

③ Pangkapaligiran: Ang kapaligiran at 
konteksto ng bata at kung paano ito 
nakatutulong o nakahahadlang sa mga 
pagkakataong mapakain nila ang sarili.  
 

 
DAHILAN 

 

 
HALIMBAWA 

  
 

Pisikal 

 

o Hindi makaupo nang walang suporta at may sapat na kapirmihan 
para makakain, makainom at mapakain ang sarili  

o May pisikal na kawalang-kakayahan na ilapit ang baso o pagkain 
sa kamay  

o Mga isyu sa pag-iwas dahil sa pandama tulad ng pag-ayaw na 
mahawakan ang mga pagkain para sa pagpapakain ng sarili o 
pangangailangang maamoy ang pagkain kapag inilapit sa bibig.  

o Masakit ang bibig, problema sa bibig/ngipin o anumang bahagi ng 
mekanismo sa paglunok. 

o Mga kondisyong medikal na nagpapahirap sa pagkatuto ng 
pagpapakain ng sarili tulad ng CP, Down syndrome, ASD, FASD, 
pinsala sa utak, atbp. 

o Madalas na pagkabilaok kapag kumakain, umiinom o kapag 
pinapakain ng ibang tao kaya’t nakakatakot ang pagpapakain.  

 
Emosyonal 

 

o Hindi sapat ang pinapakain kapag gutom na at hindi nakikilala 
nang mag-isa kapag kailangan niya ng pagkain o inumin. 

o Sapilitang pinapakain ng mga tagapangalaga na nagdudulot ng 
pag-ayaw sa pagkain, kabilang na ang pagpapakain sa sarili. 

o Di kaiga-igayang karanasan sa oras ng pagkain na nagdudulot ng 
pag-ayaw sa pagkain, kabilang na ang pagpapakain sa sarili. 

o Hindi pamilyar sa karanasan sa pagkain (paano gumamit ng mga 
kubyertos, baso, pagkain, likido, o ang tungkulin ng pagpapakain 
sa sarili.) 
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Pangkapaligiran 

 

o Hindi binibigyan ng pagkakataon na masubukan ang pagpapakain 
sa sarili (pagkakamay o paggamit ng baso, mangkook at 
kubyertos) 

o Walang akses sa angkop na kubyertos at baso para sa 
pagpapakain sa sarili 

o Limitadong oras sa pagkain para mabigyan ng sapat na 
pagkakataon ang mga bata na pakainin ang sarili. 

o Limitadong tagapangalaga (isyu sa pagsta-staff) na nahahadlangan 
ang mga pagkakataon ng mga bata na pakainin ang sarili  

 

MGA SUSING ELEMENTO NG PAGPAPAKAIN 
SA SARILI 

 
MGA SUSING 

ELEMENTO 
 

 
MGA PALATANDAAN NG MATAGUMPAY NA 
PAGPAPAKAIN SA SARILI 

Angkop na Posisyon 

(natutugunan ang 
pangangailangan ng 

bata)   

o Ligtas, sumusuporta at sumusunod sa mga susing elemento ng 
pagpoposisyon kasama na ang pagpapakain sa posisyong nakaupo nang 
deretso 

o Komportable ang bata at ang tagapangalaga 
o Abala at interesado ang bata (gising, inaabot ang kutsara o baso, 

ibinubukas ang bibig para sa pagkain, atbp.) 
o Kalmado ang bata sa pagpapakain (hindi magulo) 

Angkop na Kubyertos at 
Baso 

(natutugunan ang 
pangangailangan ng 

bata) 

o Angkop ang laki ng mga mahahawakan o makakamay na pagkain sa 
kakayang fine motor ng bata  

o Natutugunan ng mga kubyertos mangkok at baso ang laki, kakayahan, at 
pangangailangang pisikal ng bata 

o Komportable at madaling natatanggal ng bata ang pagkain o likido gamit 
ang kamay, kubyertos, mangkok at baso 

o Hindi lubhang sensitibo ang bata sa mga gamit sa pagpapakain at hindi 
umiiwas, nabibilaukan, lumalayo, atbp.  

o Dahil sa hawakan at bigat ng kubyertos/mangkok/baso, nagiging posible 
para sa bata na hawakan, kunin, at ilapit ang pagkain sa bibig kapag 
nagsimula na siyang pakainin ang sarili 

Angkop na Pagkakataon  

o May sapat na oras at pagkakataon ang bata para matuklasan ang mga 
pagkain, kubyertos, mangkok at baso 

o May sapat na oras at pagkakataon ang bata para pakainin ang sarili 
o Hindi lumalagpas sa 30 minuto ang pagpapakain 

Angkop na Pagkain at 
Inumin 

o Nabibigyan ang bata ng angkop na pagkain na sumusuporta sa madaling 
pagkakamay, pagkain gamit ang kutsara at pag-inom sa baso  

o Unti-unting binibigyan ang bata ng iba’t ibang pagkain at likido habang 
nagiging mas sanay na siya sa pagpapakain sa sarili. 
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Angkop na mga Modelo 
at Suporta 

o Kumakain at umiinom ang mga tagapangalaga kasabay ng bata para 
mapakita niya kung paano gamitin ang kamay, kubyertos, mangkok at 
baso  

o Kumakain at umiinom ang bata kasabay ng iba pang bata para makita 
niya kung paano niya gagamitin ang kamay, kubyertos, mangkok at baso 

o Nakapagbibigay ng angkop na suporta ang mga tagapangalaga para sa 
pagpapakain ng sarili batay sa pangangailangan ng bata  

 

MGA TIP SA PAGPAPAKAIN NG SARILI PARA 
SA BAWAT BATA  

TIP 1: 
Palaging isaalang-alang ang indibidwal na pangangailangan at level ng development ng bata kapag 
ipinapakilala ang pagpapakain ng sarili. Hindi sabay-sabay ang mga bata na magiging interesado o 
susubok na pakainin ang sarili. 

TIP 2: 

Kailangan ng oras at pagsasanay ang pagpapakain sa sarili. Isang proseso ang pagkatuto na pakainin 
ang sarili, may espesyal mang pangangailangan ang bata o wala. Ang tanging paraan para matuto ay 
sa pamamagitan ng araw-araw at madalas na pag-eensayo at sa mapagkalingang suporta mula sa mga 
tagapangalaga. 

TIP 3: 

Maaaring maging matrabaho ang paghahanap ng pinakamainam na paraan. Kahit ang batang tipikal 
ang pagkabuo ay maaaring mangailangang sumubok ng maraming kutsara, baso, posisyon o dami ng 
pagkain hanggang sa mahanap nila kung alin ang sapat lang. Huwag magmadali, tingnan kung kumusta 
ang bata at paunti-unting magbago kapag kailangan. 

TIP 4: 
Mahalaga ang maayos na pagpoposisyon. Mahalaga ang paghahanap ng ligtas at komportableng 
posisyon para sa batang nagpapakain ng sarili. Magiging mas madali din ang pagpapakain ng sarili sa 
tulong ng maayos na posisyon. 

TIP 5: 

Magsimula nang maliit at mabagal. Subuking bigyan ang bata ng pagkakataong pakainin ang sarili para 
sa maigsing bahagi ng oras ng pagkain, at tulungan sila sa natitirang oras. Pagtulungan ito. Magsalitan 
sa pagpapakain (ikaw muna ang magpapakain, pagkatapos ay susubukin ng bata na pakainin ang sarili 
niya) Mainam na paraan para maipakilala ang bagong karanasang ito ang dahan-dahan, unti-unti. 

TIP 6: 
Pinakanatututo ang mga bata sa konteksto ng positibong mga ugnayan. Ang pagbibigay ng mga 
positibong ugnayan sa bata habang pinapakain niya ang sarili ang pinakamabisang paraan para 
masuportahan ang bagong proseso ng pagkatuto na ito.  

TIP 7: 

Ayos lang ang makalat. Maaaring maging makalat ang pagkatuto ng pagpapakain sa sarili. Pero mabuti 
ang pagiging makalat dahil natuturuan nito ang mga bata ng kung ano ang pakiramdam ng mga pagkain, 
napapalawak nito ang interes nila sa pagsubok ng mga pagkain/inumin at nabibigyan sila ng pagsasanay 
na kailangan nila para mapakain ang sarili nang mas mabuti.  

TIP 8:  

Karapat-dapat ang lahat ng bata na matutuhan ang mahalagang kasanayan sa buhay na ito. Ang 
pagkatuto na pakainin ang sarili ay mahalagang kakayahan na maaaring magdulot ng malaking 
pagbabago para sa bata. Kailangang mabigyan ng pagkakataon ang mga batang mayroon o walang 
kapansanan na makilahok sa makapangyarihang gawaing ito.  
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MGA PANGHULING KAISIPAN 
Mahirap ang pagkatuto ng kung paano pakainin ang sarili, pero lubha din itong mabungang 

karanasan para sa bata. Kapag nagbigay ng pagkakataon ang mga tagapangalaga sa mga bata 
na mahasa ang mga kakayahang ito, higit pa sa kung paano kumain at uminom ang natututuhan ng mga 
bata. Nahahasa nila ang isang mahalagang kakayahan para sa buhay. Gamitin ang manwal na ito bilang 
kapaki-pakinabang na rekurso. Tandaan:  Kapag nakaranas ng mga hamon, humingi ng suporta mula 
sa iba. Madalas, ang pagbabahagi ng mga dating karanasan, hamon at tanong kasama ng iba pang 
tagapangalaga at mga kasapi ng grupo ay magdudulot ng mas matalas na paglutas ng problema at 
malikhaing mga solusyon na nakapagpapagaan ng pangamba ng tagapangalaga at ng bata. 

 

Para sa karagdagang impormasyon sa paghihikayat ng pagpapakain ng 
sarili, sumangguni sa Kabanata 2, 3 at 4.  
 

Para sa karagdagang impormasyon sa malikhaing paraan para matulungan 
ang mga bata sa pagpapakain ng sarili, sumangguni sa Kabanata 9I. 
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SEKSIYON 1.9: MGA BATAYAN SA 
TEKSTURA NG PAGKAIN AT LAPOT NG 
LIKIDO 

 

ANO ANG MGA KARANIWANG TEKSTURA NG PAGKAIN 
AT LAPOT NG LIKIDO? 
Iba’t iba ang tekstura at lapot ng mga pagkain at likido. Bilang mga sanggol, binibigyan lamang tayo ng 
mga likido. Habang lumalaki tayo ang nabubuo ang kakayahan nating kumain, nararanasan natin ang iba’t 
ibang tekstura ng solidong pagkain katulad ng magkakahalong mga cereal,  gulay, dinurog na prutas at 
malalambot na pagkain. At sa wakas, kapag tuluyan nang nabuo ang kakayahan natin, puwede na tayong 
kumain ng lahat ng uri ng pagkain, kasam na ang mas matitigas na karne at tinapay. Para sa mga batang 
nakararanas ng mga hamon sa pagkain at pag-inom, maaaring mahirap ang paghahanap ng tamang 
tekstura ng pagkain at lapot ng likido na pinakamadali at pinakaligtas. Dahil dito, makatutulong sa mga 
tagapangalaga na maunawaan ang iba’t ibang tekstura at lapot na maaaring pinakaangkop para sa bata 
batay sa kakayahan at pangangailangan niya. 

 

MGA URI NG TEKSTURA AT LAPOT20 
Maraming iba’t ibang uri ng tekstura ng pagkain at lapot ng likido. Ang mga pagkain at likido ay 
maaaring natural na ganito ang tekstura at lapot, o kaya ay puwede itong baguhin para maging mas 
angkop ang tekstura at lapot para sa partikular na bata. Puwedeng mabago ang pagkain at likido sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga kasangkapan tulad ng mga kubyertos, blender, o mga pampalapot. 

 
TEKSTURA NG 

SOLIDONG 
PAGKAIN 

 

 
  PAGLALARAWAN 

 
HALIMBAWANG 

PAGKAIN 

Na-Puree/Sobrang 
Malapot  

o Madalas na kinakain nang may kubyertos  
o Hindi maiinom mula sa baso o gamit ang 

straw 
o Hindi kinakailangang nguyain 
o Pino, walang mga buo-buo 
o Hindi naisasalin 
o Nahuhulog sa kutsara nang buo at 

nananatili ang hugis nito sa 
plato/bandeha/mesa 

Mga gulay, prutas at 
karneng idinaan sa 
blender, malalapot na 
cereal 

Tinadtad at 
Mamasa-masa 

o Maaaring kainin gamit ang kubyertos, 
mga chopstick, o minsan ay kamay 

o Maaaring maihugis at maisandok sa 
plato/bandeha/mesa 

o Kita ang maliliit na mga buo-buo 
o Madaling madurog sa dila ang mga 

buong bahagi 

Mga karneng pino ang 
pagkakatadtad, mga 
prutas, gulay o isda na 
pino ang pagkakatadtad 
o pagkakadurog, 
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o Mamasa-masa at malambot 
o Kailangan ng kaunting pagnguya  
o Hindi nangangailangan ng pagkagat  

malalapot na cereal na 
may maliliit na buo-buo 

Malambot at Pang-
isang subuan 

o Puwedeng makain gamit ang kubyertos, 
mga chopstick, o mga kamay 

o Malambot at mamasa-masang piraso na 
kaya nang isang subuan  

o Kayang hiwain kahit walang kutsilyo  
o Kayang durugin pisatin gamit ang 

kubyertos  
o Kailangang nguyain 
o Hindi nangangailangang kagatin 

Mga karneng malambot 
ang pagkakaluto, isdang 
madaling maghiwa-
hiwalay, dinurog na 
prutas, pinasingawan o 
pinakulong mga gulay, 
malalambot na keso at 
itlog, binabad na mga 
tinapay na “mamasa-
masa” kapag hinawakan 

Regular  

o Karaniwan at pang-araw-araw na pagkain 
na iba’t iba ang tekstura (malambot, 
matigas, malutong, ma-fiber, maganit, 
tuyo, makunat, madaling madurog, atbp.) 

o Kasama dito ang mga magkahalo o 
dalawa ang tekstura o lapot (pagkain + 
likido → mga ulam na may sabaw) 

o Angkop sa edad 
o Angkop sa pagkabuo ng bata batay sa 

antas ng kakayahan niya 
o Maaaring kailangan na nguyain at 

kagatin batay sa tekstura ng pagkain  

Lahat ng karne, gulay, 
prutas, keso, itlog, 
tinapay 

 
 

LAPOT NG 
LIKIDO 

 

 
   PAGLALARAWAN 

 
 HALIMBAWANG MGA 

LIKIDO 

Malabnaw 

o Likido na pinakamabilis ang daloy 
o Dumadaloy tulad ng tubig 
o Maaaring inumin mula sa kahit anong 

tsupon, baso, heringgilya o straw 

Tubig  

Medyo Malapot 

o Mas mabagal nang kaunti ang daloy 
kaysa tubig 

o Medyo mas malapot kaysa tubig 
o Maaaring inumin mula sa kahit anong 

tsupon, baso, heringgilya o straw 

Gatas ng ina, gatas na 
formula 

May Kalaputan 

o Mas mabagal ang daloy kaysa medyo 
malapot na mga likido 

o Mas malapot kaysa medyo malapot na 
mga likido 

o Mabilis na natatapon mula sa kutsara, 
pero mas mabagal kaysa malabnaw na 
mga likido 

o Puwedeng mahigop mula sa mga kutsara, 
at mainom mula sa karamihan ng mga 

Katas ng prutas  
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bukas na baso, at sa ibang mga basong 
may takip at sa pamamagitan ng straw  

o Kailangan ng mas matinding pagsisikap 
para mainom mula sa straw 

Katamtaman ang 
Lapot 

o Mas mabagal ang daloy kaysa may 
kalaputan na mga likido 

o Mas malapot kaysa may kalaputan na mga 
likido 

o Mabagal na natatapon mula sa kutsara, 
papatak-patak 

o Mahihigop mula sa kutsara at sa bukas na 
baso 

o Pino ang tekstura at walang buo-buo 
o Hindi kinakailangan ng pagnguya o 

pagproseso 

Malalabnaw na na-puree 
na prutas at mga kanin, 
sabaw, sawsawan, at 
pulot 

Na-Puree/Sobrang 
Malapot 

o Likido na pinakamabagal ang daloy 
o Pinakamalapot na likido 
o Madalas na kinakain gamit ang kubyertos  
o Hindi maiinom mula sa baso o gamit ang 

straw 
o Hindi kinakailangang nguyain 
o Pino, walang buo-buo 
o Hindi naisasalin 
o Nahuhulog sa kutsara nang buo at 

nananatili ang hugis nito sa 
plato/bandeha/mesa 

Mga gulay, prutas, at 
karne na idinaan sa 
blender, malalapot na 
cereal  

 
MGA 

PAGKAING 
NAGBABAGO  

 
   PAGLALARAWAN 

 
 HALIMBAWANG 

PAGKAIN  

   

 

 

Nagbabago ang 
Tekstura 

o Mga pagkain na nagbabago ang tekstura 
kapag kinakain 

o Nagbabago dahil sa dagdag na 
pagkabasa (laway), temperatura o 
puwersa 

o Kaunting pagnguya lamang ang 
kinakailangan at hindi nangangailangang 
kagatin 

o Mainam sa pagtuturo ng mga bagong 
kakayahan tulad ng pagnguya 

Ice chips, ice 
cream/sherbet, wafers, 
waffle cones, some 
biscuits/cookies/crackers, 
mashed potato crisps, etc. 

BAKIT MAAARING KAILANGANIN NG BATA ANG IBANG 
TEKSTURA O LAPOT? 
Maraming dahilan kung bakit maaaring kailanganing bigyan ang bata ng partikular na tekstura ng pagkain 
o lapot ng likido. Bilang mga tagapangalaga, minsan alam natin ang mga dahilan na ito at minsan, sa 
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kasamaang palad, hindi natin alam. Gayunpaman, bilang mga tagapangalaga, kaya nating makatuklas ng 
mga potensiyal na dahilan at palatandaan sa pamamagitan ng pagkilala sa bata, at pagpansin sa kung 
paano ba sila bago, habang, pagkatapos at sa pagitan ng mga pagpapakain.  

 
Mga karaniwang dahilan kung bakit maaaring kailangan ng bata ang ibang tekstura ng 
pagkain o lapot ng likido: 

o Mga kondisyong medikal na may 
kaugnayan sa reflux, sa baga o sa puso 

o Mga batang maagang ipinanganak 
(prematurity) 

o Mga batang ipinanganak nang may danas 
ng bisyo (droga at/o alkohol)  

o Mga pagkakaibang pang-estruktura tulad 
ng cleft lip o palate 

o Mga kapansanang neuromuscular 
o Mga disabilidad sa pagkabuo tulad ng 

Down syndrome 
o Mga salik na sosyo-emosyonal o 

pangkapaligiran (limitadong karanasan, 
walang tagapangalaga, mga karanasang 
problematiko) 

 

 

 

 

 

 

 

 
MGA KARANIWANG PALATANDAAN NA MAAARING KAILANGAN 
NG BATA ANG IBANG TEKSTURA NG PAGKAIN O LAPOT NG 
LIKIDO: 

o Pag-ubo o Nabibilaukan sa pagkain o sa likido  
o Pagkabara ng ilong 
o Maingay o tunog-“basa” na boses o 

paghinga 
o Impeksiyon sa itaas ng respiratoryo 
o Nahihirapang huminga habang kumakain  
o Umiiyak o hindi masaya kapag oras ng 

pagkain 
o Pag-iwas na oral o pagtangging kumain o 

uminom 

o Hindi karaniwang mahabang oras ng 
pagkain (mas matagal sa 30-40 minuto 
kada kain) 

o Hirap sa pagnguya 
o Pag-iwas sa ilang mga tekstura ng pagkain 

o lapot ng likido 
o Pagsusuka 
o Mga alalahanin sa timbang at kalusugan 

 

Binigyan ang batang lalaki ng 
bandeha na puno ng iba’t ibang 
tekstura ng pagkain 
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ANO ANG HALAGA NG PAGPILI NG TAMANG TEKSTURA 
AT LAPOT? 
Nakatutulong ang pagpili ng tamang tekstura at lapot para maging ligtas at komportable ang oras ng 
pagkain para sa bata. Mahalaga sa pagsuporta sa matagumpay na pagpapakain ang pagbibigay ng 
tekstura at lapot na angkop sa antas ng kakayahan ng bata. Dagdag pa, para sa mga batang nahihirapan 
sa pagkain at pag-inom, ang pagbabago ng mga tekstura at lapot ng likido ay estratehiyang maaaring 
magamit para mas maging ligtas at mabuti ang lagay ng bata. Partikular na dito ang ilang mga tekstura 
at lapot ay maaaring makaprotekta sa hingahan ng bata, at makakapagpaginhawa sa pagpapakain. 
Napadadali nito ang pagkain para sa bata, at nakatutulong sa pangkalahatan niyang kalusugan at 
nutrisyon.  

Kapag kayang ligtas at komportableng kumain at uminom ng mga bata, 
may tendensiya silang kumain at uminom pa nang mas marami. 
Lumalaki rin silang malusog at malakas. 

 
Mahalaga ang pagpili ng angkop na tekstura at lapot dahil:  

① Pangunahin itong hakbang sa pagkabuo ng kakayahang motor ng bibig. 
② Napararanas nito sa bata ang mga bagong tekstura at pakiramdam sa ligtas na paraan.  
③ Nabibigyan nito ang bata ng mas ligtas na karanasan sa pagkain. 
④ Nabibigyan nito ang bata ng mas komportable at mas masayang karanasan sa pagkain. 

 
MGA BENEPISYO NG 

ANGKOP NA TEKSTURA 
AT LAPOT 

 

 
 

PAGLALARAWAN (ANO ANG  ITSURA NITO) 

 

 
KALIWA: Kailangan minsan ng mga 
batang may ng ibang tekstura o lapot 
dahil sa mahinang muscle tone sa bibig 
at sa lalamunan. 

 KANAN: Kailangan minsan ng mga 
batang may cerebral palsy ang ibang 
tekstura ng pagkain o lapot ng likido 
dahil sa mahigpit na muscle tone sa 
katawan at sa paghihirap na makontrol 
ang muscle para sa pagkain at 
paglunok.  



KABA NA TA 1|  SEKSIYON 1 .9 :  MGA B ATA YAN  SA TEKSTURA  N G PAGKAIN AT  LAPOT N G L IK ID O 

95 

Kakayahang Motor ng Bibig 

 

o Natuturuan ang mga bata kung paano gamitin ang bibig nila sa 
iba’t ibang paraan batay sa mga tekstura at lapot  

o Natuturuan ang mga bata kung paano kainin at inumin ang mas 
mahihirap na pagkain at likido 

Pagkabuo ng Pandama 

 

 

o Nabibigyan ng pagkakataon ang mga bata na masubok ang bago 
at ibang tekstura ng pagkain at lapot ng likido  

o Naihahanda ang mga bata para sa iba’t ibang pagkain at likido 
na kinakain at iniinom ng mga matatanda  

Kalusugan at Kapakanan 

 

o Nakalilikha ng mas ligtas na karanasan sa pagkain at pag-inom  

o Nakapagbibigay ng mas komportable at mas masayang 
karanasan sa pagkain at pag-inom 

o Nababawasan ang insidente ng pagkakasakit, pagtanggi sa 
pagkain, malnutrisyon, dehydration at kamatayan 

  

KARANIWANG TIMELINE PARA SA INAASAHANG 
PAGKAIN BATAY SA PAG-DEVELOP: MGA TEKSTURA NG 
SOLIDONG PAGKAIN 
Mayroong mahalaga at karaniwang time frame (agwat ng edad kung kailan matututo ang bata na kainin 
ang bawat tekstura ng pagkain. Gayunpaman, napakahalaga na isaalang-alang hindi lang ang edad, 
kundi pati na ang kakayahang developmental at pangkalahatang kahandaan ng bata kapag 
magdedesisyon nang ipakilala ang bawat tekstura. Kahit pa nasa edad na ang bata, mas mahalagang 
mayroon siya ng mga mahalagang kakayahan at ligtas siya para magtransisyon papunta sa bagong 
tekstura ng pagkain. 

Nandito ang karaniwang mga kakayahang developmental na makasusuporta sa proseso ng pagkatutong 
kumain ng bawat tekstura ng pagkain at ang edad ng pag-develop kung kailan sila madalas makita. 

 

EDAD KAKAYAHANG 
DEVELOPMENTAL 

TEKSTURA NG 
PAGKAIN 

0 – 5/6 Buwan  o Paghigop 
o Likido sa pagpapasuso o 

pagpapadede gamit ang bote 

5-6 Buwan 

o Paghigop 

o Nababawasan ang paglabas ng dila 

o Bumubukas ang bibig para sa kutsara 

o Gumagalaw ang pagkain mula sa 
harap ng dila papunta sa likod 

o Pinong pagkain na na-puree  
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MGA URI NG TEKSTURA NG SOLIDONG PAGKAIN 
Maraming iba’t ibang uri ng tekstura ng solidong pagkain. Kalaunan, ang batang tipikal na nagde-
develop ay masusubok ang lahat ng tekstura habang tumatanda siya at habang nabubuo ang mga 
kakayahan niya. Pero para sa batang nahihirapan sa pagkain, maaaring kailangan niya ng ilang mga 
tekstura (at iniiwasan niya ang pagkain ng iba) para masiguro na malusog at komportable siya kapag 
kumakain. Ano man ang ibinibigay na uri ng tekstura, angkop dapat ito sa edad at natutugunan nito 
ang kakayahan at pisikal na pangangailangan ng bata. Kaya mahalagang maunawaan ang pagkakaiba 
para makapili ng pinakamabuti para sa bawat bata. Sa dulo, ang bata ang magsasabi sa mga 
tagapangalaga kung aling mga tekstura ng pagkain ang kaya niya at kung kailan siya handang sumubok 
ng bago. 

NA-PUREE 

Ang mga pagkaing na-puree ay mga pagkaing idinaan sa blender na napino (walang buo-buo) at hindi 
malagkit. Gamit ang wastong blender at kasangkapan, kayang gawing puree ang karamihan ng mga 
pagkain.  

7-9 Buwan 

o Nabubuo ang padron ng pagkagat 
na pataas at pababa na padron para 
sa pagnguya 

o Mas nababawasan pa ang paglabas 
ng dila  

o Nabubuo ang kakayahang igalaw 
ang dila mula sa isang gilid papunta 
sa isa pang gilid 

o Mas malapot, pinong pagkain 
na na-puree  

o Mga pagkain na natutunaw sa 
laway tulad ng mga teething 
biscuit, buttery cracker, atbp.  

o Malalambot na pagkain tulad 
ng saging, abokado, carrot o 
kalabasa na husto ang 
pagkakaluto, atbp. 

12-14 Buwan 

o Patuloy na nabubuo ang padron ng 
pagkagat  

o Lumilitaw na ang mas ganap na 
pagnguya (paikot na pagnguya)  

o Pareho ng nauna e  

14-18 Buwan 

o Patuloy na nabubuo ang paikot na 
pagnguya  

o Nadaragdagan ang pagkilos at 
pagsara ng labi 

o Malalambot na karne at mga 
magkakahalo ang tekstura tulad 
ng cereal na may gatas, sabaw, 
kanin at mga butil, atbp. 

18-24+ Buwan 

o Ganap na nabubuo ang paikot na 
pagnguya 

o Sapat ang pagsara ng labi para sa 
pagnguya at paglunok  

o Humuhusay ang pagkapirmi ng 
panga kaya’t kinakaya ang pagkagat 
ng mga pagkain na iba’t iba ang 
kapal 

o Mga karne 

o Mga hilaw na prutas at gulay  

o Magkakahalong mga tekstura  
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MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 6 na buwan pataas 

 
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga bago pa lang sa pagkain  
o mga batang 6-9 buwang gulang  
o  mga batang may limitadong kakayahan sa pagnguya 
o   mga batang may limitadong paggalaw o kontrol sa dila 
o   mga batang kulang ng ngipin o may problema sa ngipin 
o   mga batang madaling mapagod sa pagkagat at pagnguya 
o   mga batang nasasaktan o hindi komportable sa pagnguya 
at/o paglunok  

 

TINADTAD AT MAMASA-MASA 

Malambot, basa at may makikitang buo-buo ang mga pagkaing tinadtad at mamasa-masa. Puwede 
silang kainin gamit ang mga daliri o kubyertos, at madaling madurog o mapisa ang mga buo-buo gamit 
ang daliri at mga kubyertos. Kapag nilunok, nagiging puree ang mga pagkaing ito. Marami sa mga 
tinadtad at mamasa-masang pagkain ang madaling madurog gamit ang kubyertos (halimbawa: 
abokado, nilagang kamote, saging). Maaaring ihain ang mga tinadtad na karne at isda kasama ng 
malapot na mga sabaw o sawsawan. Kailangang “ibinabad” muna sa likido ang mga tinapay at hindi 
pinapakain nang tuyo. Kailangang ipakain ang mga cereal nang sobrang lapot, pino at kailangang 
tanggalin ang mga sobrang likido. Hindi dapat malagkit, madikit o butil-butil ang kanin.  

 
MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 7 buwan pataas   

 Masyadong malapot ang puree kung dumidikit ito sa 
kubyertos at hindi natatanggal sa kubyertos kapag ihinilig 
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PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga bago pa lang sa pagkain  
o mga batang 7-12 buwang gulang 
o mga batang may kaunting kakayahan sa pagkagat  
o mga batang may kaunting kakayahan sa 

paggalaw o kontrol sa dila 
o mga batang kulang ng ngipin o may problema 

sa ngipin  
o mga batang madaling mapagod sa pagkagat o 

pagnguya 
o mga batang nasasaktan o hindi komportable sa 

pagnguya at/o paglunok  

 

 

MALAMBOT AT PANG-ISANG SUBUAN 

Ang mga pagkaing malambot at pang-isang subuan ay madaling nguyain, mamasa-masa at maliit para 
maging mas ligtas at madali ang pagkain. Puwede silang makain gamit ang mga daliri o mga kubyertos, 
at madali silang mahati nang hindi gumagamit ng kutsilyo. Kailangang ihain ang mga karne nang 

malambot at hindi mas malaki sa 8 milimetro (sinlapad ng kuko), at 
malambot at madaling magkalas naman dapat ang mga isda. 

Kailangang “ibabad” ang mga tinapay sa mga likido at hindi ibigay 
nang tuyo. Kailangang ipakain ang mga cereal nang sobrang 

lapot, pino at kailangang tanggalin ang mga sobrang likido. 
Hindi dapat malagkit, madikit o butil-butil ang kanin.  

 
MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 9 na 
buwang gulang pataas   
 
 

 

 
Kung hindi kayang pinong matadtad ng 

pagkain, dapat itong ma-puree.  
 

 Kung hindi kayang maging malambot at pang-isang subuan ng 
pagkain, and bite-sized, kailangan itong ihain nang tinadtad at 

mamasa-masa.  
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PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga batang may sapat na kakayahan sa pagnguya 
o mga batang may sapat na kakayahan sa paggalaw at pagkontrol ng dila nila 
o mga batang madaling mapagod sa pagkagat at pangnguya—maaaring mainam pa rin sa kanila 

ang mga pagkaing ito kung mas konti ang ibibigay at kung isasama sa mga pagkaing tinadtad 
at mamasa-masa at/o mga pagkaing na-puree 

o mas may gulang na mga bata na natututo pa lang pakainin ang sarili nila gamit ang mga 
kubyertos 

 
Hinihingi ng mga malalambot at pang-isang subuan na pagkain ang kakayahan ng 
bata na makanguya ng pagkain. Kung hindi pa ngumunguya ang bata pero binigyan 
ng mga pagkaing ito, malaki ang posibilidad nilang mabilaukan. Kailangang maging 
maingat ang mga tagapangalaga kapag sumusubok ng mga bagong pagkain, at 
dapat ay kasama sila ng mga bata kapag kumakain sila. 

 
 

REGULAR  

Ang mga regular na pagkain ay mga normal na pagkain na 
angkop sa edad at antas ng kakayahan ng bata. Kaya itong 

makain gamit ang mga daliri o mga kubyertos, at maaaring 
kailanganin nila ang pagkagat at pagnguya. Ang tekstura 

ng regular na pagkain ay puwedeng maging: pino, may 
buo-buo, malagkit, malutong, nagdudurog-durog, 
matigas, makunat at maganit. Puwedeng ibigay ang 
tinapay nang tuyo at maaaring maging malagkit, madikit 
o butil-butil ang kanin.  

 

MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang nasa 18-24 na buwang gulang at mas matanda   

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga batang may sapat na kakayahang  
o mga batang may sapat na kakayahan sa paggalaw at pagkontrol ng dila 
o mga batang hindi madaling mapagod sa pagnguya  
o mas may gulang na mga bata na natututo pa lang pakainin ang sarili nila gamit ang mga 

kubyertos 

 
Dahil hinihingi ng mga regular na pagkain ang mas 

maraming kakayahang motor ng bibig, hinihingi rin nila na 
may katatagan ang bata na tapusin ang pagkain at hindi 

mapagod agad 
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MGA URI NG LAPOT NG LIKIDO 

Maraming iba’t ibang lapot ng likido. Karamihan ng mga batang tipikal ang pag-develop ay 
mangangailangan lang ng malabnaw na mga likido. Pero para sa mga batang nahihirapan sa paglunok, 
maaaring kailanganin niya ang ilang espisipikong lapot ng likido (at kailangang iwasan ang iba) para 
masiguro na komportable at malusog siya kapag kumakain. Anuman ang uri ng lapot na ibinibigay, 
angkop dapat ito sa edad at natutugunan dapat ang kakayahan at pisikal na pangangailangan ng bata. 
Kaya mahalaga ring maunawaan ang pagkakaiba-iba para makagawa ng pinakamainam na desisyon 
para sa bawat bata. So, it’s helpful to understand the differences in order to make the best choice for 
every child. Sa huli, ang bata ang magsasabi sa tagapangalaga kung aling lapot ang kaya niya at kung 
kailan siya handang sumubok ng bago.   

 
 

MALABNAW  

Pinakamabilis na dumaloy na likido ang malalabnaw na 
likido. Pinakamabilis silang dumaloy dahil sila ang 
pinakamababa ang densidad. Maiinom ang malabnaw 
na mga likido mula sa anumang tsupon, baso, 
heringgilya o straw.  

 
MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 
0 buwan at mas matanda 

 
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga batang may sapat na kakayahan sa paglunok  
o     mga bata na may sapat na kakayahang motor ng bibig  

o Mga batang may malusog na pangangatawang ligtas mula 
sa mga sakit na respiratoryo at lagnat 
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MEDYO MALAPOT 

Mas mabagal ang daloy ng mga likidong medyo 
malapot dahil mas mataas ang densidad nila. 
Kapareho nito ang lapot ng mga mabibiling 
gatas na formula. Puwede silang mainom mula 
sa mga tsupon, baso, heringgilya o straw. 
Makatutulong ang medyo malapot na mga 
likido para sa mga sanggol na madalas 
napapadura. 

MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga 
batang 0 buwan at mas matanda 

 
PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga batang may sapat na kakayahan sa 
paglunok  

o mga batang may sapat na kakayahang motor 
sa bibig  

o mga batang may gastroesophageal reflux disease  
(GER, GERD) o reflux  

 

 
MAY KALAPUTAN  

Dumadaloy nang mabilis mula sa kutsara ang mga likidong may kalaputan, pero mas mabagal kaysa 
malabnaw at medyo malapot na mga likido. Puwede itong makonsumo mula sa mga kutsara, sa ilang 
mga tsupon at straw, at sa karamihan ng mga baso at heringgilya. May ilang mga likido na natural na 
may kalaputan tulad ng katas ng mga prutas. Para sa mga likido na hindi natural na may kalaputan, 
puwedeng magamit ang mga pampalapot. 

MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 0 buwan at mas matanda (*dapat na gatas ng ina 
o gatas na formula lamang ang ibibigay sa mga sanggol na mas bata kaysa 6 na buwan.)    
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mga batang may sapat na kakayahan sa paglunok  
o mga bata na may sapat na kakayahang motor sa bibig   
o mga batang may kaunting kakapusan sa kakayahang motor sa bibig 
o mga batang nahihirapan sa malalabnaw na likido (may mahinang kakayahan sa paglunok) 

 

Makatutulong ang medyo malapot na mga likido para sa mga sanggol na madalas napapadura. 
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KATAMTAMAN ANG LAPOT  

Madaling dumadaloy ang mga likidong katamtaman ang lapot, 
pero mabagal sa kutsara. Pino sila at walang buo-buo, at 

maaaring makonsumo mula sa mga kutsara at sa ibang mga 
baso. Hindi nangangailangan ng pagnguya ang mga 
likidong ito, mas kaunti ang pagsisikap na kailangan at 
nabibigyan nila ang bata ng mas maraming oras para 
maghandang lumunok. May mga likidong natural na 
katamtaman ang lapot tulad ng ilang mas malabnaw na 
na-puree na pagkain, ilang mga sabaw at mga sawsawan. 

Para sa mga likidong hindi natural na katamtaman ang 
lapot, puwedeng gumamit ng mga pampalapot. 

 
MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 0 buwan at 

mas matanda (*dapat na gatas ng ina o gatas na formula lamang na 
pinalapot ang ibibigay sa mga sanggol na mas bata kaysa 6 na buwan.)           

 

PINAKAMAINAM PARA SA:  

o mga batang may malubhang kakapusan sa kakayahang motor sa bibig  
o mga batang nahihirapan sa mga malalabnaw, medyo malapot at may kalaputan na likido 
o mga batang mas kaya ang mas mabagal at mas kontroladong likido  

 
SOBRANG MALAPOT O NA-PUREE  

May pagkakapareho ang mga sobrang malapot na likido sa mga pagkaing na-puree. Idinaan sila sa 
blender hanggang sa maging pino sila (walang buo-buo) at hindi na malagkit. Gamit ang tamang 
blender o mga kasangkapan, kayang maging sobrang malapot ng karamihan ng mga pagkain o likido. 
Hindi maaaring mainom o makain ang sobrang lapot na mga likido gamit ang baso o straw—kailangang 
gumamit ng kutsara o minsan ay tinidor. Hindi nangangailangang nguyain ang mga likidong ito, mas 
madali, at nabibigyan nito ang bata ng mas maraming oras para lumunok. May mga pagkaing natural 
na sobrang malapot katulad ng mga pagkaing para sa mga sanggol na na-puree. Para sa mga likidong 
hindi natural na sobrang malapot, maaaring gumamit ng mga pampalapot. 

 
MAINAM PARA SA: Karamihan ng mga batang 6 na buwan at mas matanda 
 

PINAKAMAINAM PARA SA: 

o mas batang 6-9 buwang gulang  
o mga batang may limitadong kakayahang motor sa bibig 
o mga batang kulang ng ngipin o may problema sa ngipin 
o mga batang madalas na magkaroon ng sakit na respiratoryo at lagnat 
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o mga batang nahihirapan sa malabnaw, medyo malapot at katamtaman ang lapot na mga 
likido (may kakapusan sa paglunok) 

o mga batang pinakanakakaya ang mabagal at mas kontroladong likido 
o mga batang madaling mapagod sa pagkagat at pagnguya 
o mga batang nasasaktan o hindi komportable sa pagnguya at/o paglunok  

 

 

 
Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalapot ng mga pagkain at likido, 
sumangguni sa Apendiks 9C, 9D at 9E.  

Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano pauusadin ang pagkain ng bata, 
sumangguni sa Apendiks 9F. 

 
 
  

 
Kung nagpapakita ang bata ng mga palatandaan tulad ng 
madalas na pag-ubo o pagkabilaok sa mga likidong may 
kalaputan, maaaring ang ibig sabihin nito ay may problema sila sa 
paglunok. Subuking bigyan sila ng sobrang lapot na mga likido. 
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MGA SUSING ELEMENTO NG TEKSTURA NG 

PAGKAIN AT LAPOT NG LIKIDO 
 

 

Kaangkupan sa Edad   

o Angkop sa edad ng bata ang mga pagkain at likido 

o Hindi masyadong mahirap para sa edad ang mga pagkain at likido 

o Hindi masyadong madali para sa edad ang mga pagkain at likido 

o Nagbabago ang mga pagkain at likido habang lumalaki at nabubuo ang 
bata 

Kaangkupan sa Pag-develop  

o Angkop sa antas ng kakayahang developmental ang mga pagkain at likido 

o Angkop ang mga pagkain at likido sa pisikal na kakayahan ng bata 
(pagpoposisyon, lakas at kontrol ng katawan, paggamit ng kamay, atbp.) 

o Angkop ang mga pagkain at likido sa iba pang kakayahan ng bata 
(pagkaalisto, interes, kahandaan sa pagkain, kakayahang biswal, atbp.)  

o Nagbabago ang mga pagkain at likido habang lumalaki at nabubuo ang 
bata 

Pagtugon sa Kakayahang 
Motor ng Bibig at 

Kakayahang Lumunok 

o Natatapatan ng mga pagkain at likido ang kakayahang igalaw at kontrolin 
ng bata ang dila niya 

o Natatapatan ng mga pagkain at likido ang kakayahan ng labi, pisngi, at 
panga ng bata 

o Natatapatan ng mga pagkain at likido ang kakayahang lumunok ng bata 

o Natatapatan ng mga pagkain at likido ang lagay ng ngipin ng bata 
(pagkakaroon ng ngipin at kawalan ng ngipin) 

Bisa 
o Natatapatan ng mga pagkain at likido ang antas ng enerhiya ng bata 

o Hindi tatagal ng 30 minuto ang pagpapakain 

Ligtas at Komportable 

o Nasususportahan ng mga pagkain at likido ang ligtas na pagpapakain para 
sa bata 

o Nasusuportahan ng mga pagkain at likido ang komportableng pagpapakain 
para sa bata 

o Nasusuportahan ng mga pagkain at likido ang kalusugan ng bata 

o Nasusuportahan ng mga pagkain at likido ang ligaya at pangakalahatang 
kapakanan ng bata 

 
MGA SUSING 

ELEMENTO 
 

 
MGA KONSIDERASYON SA TEKSTURA AT LAPOT  
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MGA TIP SA TEKSTURA NG PAGKAIN AT LAPOT 
NG LIKIDO PARA SA BAWAT BATA 
 

TIP 1: 
Palaging isaalang-alang ang indibidwal na pangangailangan ng mga bata kapag namimili ng tekstura o 
lapot. Hindi lahat ng bata ay hiyang sa lahat ng pagkain at likido para sa kanilang kasalukuyang edad. 
Maraming iba’t ibang lakas at espesyal na hamon na kailangang maisaalang-alang.  

TIP 2: 
Palaging isaalang-alang ang antas ng kakayahan ng bata kapag mamimili ng tekstura o lapot. Huwag 
lang edad ang isaalang-alang kapag iisipin kung ano ang ibibigay. 

TIP 3: 

Maaaring maging matrabaho ang paghahanap ng pinakamainam na tekstura o lapot. Maaaring 
kailanganing subukin ng mga tagapangalaga nang ilang beses ang isang tekstura/lapot o kaya ay iba-
ibang tekstura/lapot hanggang sa mahanap nila kung ano ang huyang para sa bata. Huwag 
magmadali, tingnan kung paano tumutugon ang bata at gumawa ng maliliit na pagbabago kapag 
kailangan. 

TIP 4: 
Mahalaga ang maayos na pagpoposisyon. Mahalaga ang paghahanap ng ligtas at komportableng 
posisyon para sa bawat bata. Palaging nagiging mas ligtas at madali ang pagkain at pag-inom dahil sa 
mas pirming posisyon. 

TIP 5: 

Magsimula nang dahan-dahan at paunti-unti. Magbigay sa bata ng pakonti-konting “patikim” ng 
bagong tekstura o lapot kapag nagsisimula pa lamang. Sa pagdadahan-dahan, natututuhan ng mga 
tagapangalaga kung paano natatanggap ng bata ang bagong tekstura o lapot. Mas mabagal at mas 
kaunti ang isinusubo o pinapainom, mas madali at mas ligtas ito para sa bata. 

TIP 6: 
Pinakamabisang natututo ang mga bata sa konteksto ng positibong mga ugnayan. Ang pagbibigay ng 
positibong ugnayan sa oras ng pagkain ang pinakamabisang paraan para masuportahan ang 
prosesong ito. 

TIP 7: 

Ayos lang ang makalat! Maaaring maging makalat ang pagkatutong kumain at uminom ng bagong 
mga tekstura at lapot. Pero mabuti ang pagiging makalat dahil natuturuan nito ang bata kung ano ang 
pakiramdam ng mga pagkain at likido, at napapalawak ang interes nila sa pagsubok ng mga bagong 
bagay.   

 

 

MGA PANGHULING KAISIPAN 
Karamihan ng mga bata ay umuusad sa lahat ng tekstura ng pagkain at nakakainom ng 

malabnaw na likido nang madali at walang hirap. Gayunpaman, kapag nakapagpamalas ng 
hirap sa pagkain at paglunok ang bata, makatutulong at makapagbibigay ng kompiyansa kapag alam 
kung paano baguhin ang ibinibigay na pagkain at likido. Mas dahan-dahan at mas pakonti-konti ang 
subo at pag-inom, mas magiging madali at ligtas ito para sa bata. 
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 SEKSIYON 1.10: MGA BATAYAN SA 
INTERAKSIYON 

 

ANO ANG INTERAKSIYON? 
Ibang paraan lang ng pagsasabing “relasyon” ang interaksiyon o ugnayan. Sa manwal na ito, ginagamit 
natin ang mga salitang iyon nang halinhinan. Ang relasyon na mayroon ang bata sa kanilang mga 
tagapangalaga, kasama na ang mga pang-araw-araw na pagkakataong nababahagi nila sa pagkain, ay 
mga interaksiyon. Kailangan ang positibo at sinasadyang interaksiyon para lumaking malusog at 
mahusay ang mga bata. Mas magiging matatag ang pagkabuo ng bata kapag binibigyan siya ng patuloy 
at mapagkalingang interaksiyon ng kaniyang mga tagapangalaga. 

 

Nakakapagpahusay sa pagkabuo ng bata ang madalas na masayang 
ugnayan sa iba. 

BAKIT MAHALAGA ANG INTERAKSIYON PARA SA 
PAGPAPAKAIN? 
Kailangang matutuhan ang mga maagang kakayahan katulad ng pagkain. Nalilikha sila ng mga relasyon 
at pangyayaring nararanasan nila kasama ang mga tagapangalaga21. Esensiyal sa pagkabuo ng bata, lalo 
na sa pagkain, ang regulasyon, o ang kakayahan ng bata na kumalma at manatiling kalmado. Para 
makakain nang mabuti ang bata, kailangan muna niyang kumalma. Kapag kalmado na, mas kayang 
makipag-ugnayan ng bata sa iba, kumain at pakainin ang sarili nila nang mas may mataas na kapasidad 
para sa tagumpay. Kapag nabubuo pa lang ang bata, kailangan pa nila ng karagdagang suporta mula sa 
mga tagapangalaga para kumalma at manatiling kalmado. Ang maaasahan, ligtas, at positibong 
relasyon sa mga tagapangalaga ang unang paraan na natututuhan ng bata kung paano kumalma. 

 

Ang regulasyon, o 
ang kakayahan ng 
bata na kumalma at 
manatiling kalmado, 
ay mahalaga sa 
pagkabuo, lalo na sa 
pagkain at 
pagpapakain sa sarili. 
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MGA SUSING ELEMENTO NG INTERAKSIYON: 
MGA PINAKAMAHUSAY NA KATANGIAN NG 

TAGAPANGALAGA22  
Sa seksiyon na ito, ipaliliwanag natin ang mga susing elemento ng isang mabisa at mahusay na 

tagapangalaga. Iba ang mahusay na pangangalaga sa pang-custodial na pangangalaga. Ang pang-
custodial na pangangalaga ay kapag tinutugunan ng tao ang batayang pangangailangan ng bata (hal., 
nagbibigay ng pagkain at tubig at maaaring tumutulong sa iba pang pang-araw-araw na gawain tulad 
ng paliligo, pagpapalit ng lampin at paggamit ng banyo. Ang mahusay na pangangalaga ay kapag 
natutugunan ng tao ang pang-araw-araw na pangangailangan ng bata, pero nagbibigay rin sila ng 
positibo at mapagmahal na mga ugnayan. Napatitibay ng mga positibo at makabuluhang ugnayan na 
ito ang kalidad ng buhay ng bata, na nagdudulot ng mas magandang kalusugan. Mahalaga na 
maisaalang-alang ng mga tagapangalaga ang mga elementong ito kapag sinusuportahan ang lahat ng 
mga bata, at na matutuhan nila kung paano magbigay ng pinakamahusay na pangangalaga. It is 
essential that caregivers consider these elements when supporting all children, and that they learn how 
to provide optimal care. 

Ang ibig sabihin ng pakikiramay ay: Pagiging lubhang malay sa 
pangangailangan ng bata.  
 

PANGANGALAGANG NANDITO, NAGMAMASID, NAKATUTUGON, AT 
NAKIKIRAMAY  

 

 MGA KALIDAD NG MAHUSAY NA TAGAPANGALAGA 

Nandito 
Maging tunay na nandito sa mga interaksiyon sa bata—pisikal at mental.  Kailangang pagtuunan ng 
pansin ng mga tagapangalaga kung ano ang nangyayari sa mismong panahon (iyon ay, hindi iniisip ang 
trabaho na gagawin pa lang) para pinakamabisang maunawaan lkung ano ang kailangan ng bata at 
kung paano masuportahan ang pangangailangang iyon. “Nakikita kita at nakikita mo ako.” 

Nagmamasid 
Maging mapagmasid sa pangangailangang pisikal at emosyonal ng bata.Kailangang mapagmasid ang 
tagapangalaga sa pangangailangan ng bata para maparamdam na nauunawaan siya. Mas ipahahayag 
ng bata ang pangangailangan at nararamdaman niya, dahil alam niyang sadyang nakikinig at nanonood 
ang tagapangalaga. “Nauunawaan mo ako, at mabuti iyon sa pakiramdam ko.” 

Nakatutugon 

Tumugon nang mabilis at palagi sa pangangailangan ng bata. Kailangang tumugon agad ng 
tagapangalaga para matutuhan ng bata na mapagtitiwalaan niyang pananatiliin siyang ligtas ng 
tagapangalaga. Kapag tuloy-tuloy at may pagkakapareho sa pangangalaga (parehong tagapangalaga, 
iskedyul, bote/baso, kutsara, kuwarto sa pagkain, posisyon ng pagkain, atbp) at nakatutugon agad sa 
pangangailangan ng bata, nakabubuo ng matibay na ugnayan ang mga bata na mahalaga para sa 
buhay. “Nararamdaman kong ligtas ako sa iyo. Nandito ka palagi para sa akin.” 

Nakikiramay 
Maging malalim ang ugnayan sa bata at aralin ang kaniyang indibidwal na pangangailangan at mga 
kagustuhan. Kailangang makiramay ng tagapangalaga sa pangangailangan ng bata para makatugon 
palagi at may respeto sa bawat bata. Nakalilikha ito ng pakiramdam sa bata na may maaasahan siya. 
“Maaasahan kita palagi dahil inaalagaan mo ako nang mabuti.” 
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MGA TIP SA INTERAKSIYON PARA SA BAWAT 
BATA 

TIP 1: 
Nakatutulong sa pagkabuo ng utak ang mabuting relasyon. Nasususportahan ng positibong interaksiyon sa 
pagitan ng mga bata at mga tagapangalaga ang paglago at pagkabuo ng utak ng bata. Nabubuo ang 
malakas na mga utak mula sa may kalidad na oras kasama ang tagapangalaga.  

TIP 2: 

Nakatutulong sa paghilom ng utak ang mabuting relasyon. Ang mga positibong ugnayan ang pangunahing 
paraan na mababawasan ng mga tagapangalaga ang epekto ng mga hamon at hirap na dinaranas ng mga 
bata. Makapagbibigay ng positibong interaksiyon ang mga tagapangalaga kung magiging nandito, 
nagmamasid, nakatutugon at nakikiramay sila. 

TIP 3: 
Nakatutulong sa paglago ng mga bata ang mabuting relasyon. Ang mga batang kinalinga ng mga 
tagapangalaga sa pamamagitan ng positibong interaksiyon ay totoong mas malusog at mas mabuti ang 
kapakanan (katawan at utak). 

TIP 4: 
Hindi kumakain ng dagdag na oras ang mahusay na pangangalaga. Kayang magbigay ng positibong 
interaksiyon ng tagapangalaga sa mga pang-araw-araw na gawain na ginagawa na nila sa pamamagitan ng 
paggamit ng mga simpleng estratehiya. 

TIP 5: 
Pinakamabisang natututo ang mga bata sa konteksto ng positibong mga ugnayan. Ang pagbibigay ng 
positibong ugnayan sa oras ng pagkain (at higit pa doon) ang pinakamabisang paraan para masuportahan 
ang proseso ng pagkatuto.  

 
MGA PANGHULING KAISIPAN 
Ang mga positibong relasyon ang pundasyon sa pagpapalaki ng mga batang malusog. 

Kapag nakatatanggap ang bata ng pinakamahusay na pangangalaga sa simula pa lang, 
nakapag-aani sila ng makabuluhang mga benepisyo para sa buong buhay nila. Kapag walang 

palaging maaasahan ang mga bata, at kapag hindi sila nakararanas ng positibong relasyon, maaaring 
lubhang mabansot ang paglaki at pagkabuo nila. Kasama na dito ang pagkabuo ng mas maliit at mas 
mahinang mga utak at mga katawan, mas hirap na pagkatuto kung paano umugnay at kumonekta sa 
iba, at mas hirap sa pagiging matagumpay na matanda sa mga komunidad natin. Dahil dito, mahalaga 
ang tungkulin ng mga tagapangalaga sa pagkabuo hindi lang ng mga batang pisikal na malakas, kundi 
malakas rin ang damdamin. Ang bawat gawain sa itinatakbo ng araw ay pagkakataon upang 
maapektuhan nang positibo ang buhay ng bata.  

 

Para sa karagdagang impormasyon at mas espisipikong paraan para 
masuportahan ang interaksiyon sa bawat gawain, sumangguni sa Kabanata 8 at 

sa Apendiks 9K. 




