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ANG LUMALAKING BATA: 12-24 BUW ANG GULANG 

“Ang tao ay tao, gaano man kamunti.” 

Dr. Seuss 

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

ANG KAHALAGAHAN NG MGA MILESTONE SA DEVELOPMENT 

Sa ikalawang taon ng buhay, maraming pag-usad ang mga bata sa kanilang pagkabuo (development). 

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

 
 

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

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

 
SAKLAW NG PAG-DEVELOP  

 
DEVELOPMENTAL MILESTONES  
(KAKAYAHAN) 

 
  
 

 

Adaptibo 

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

  

 

Motor | Komunikasyon | Kognitibo 

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

 

 

Social-Emotional | Komunikasyon | Bisyon 

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

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

 

 

  

 

  
Adaptibo | Motor | Kognitibo 

 

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

 

  
  
  

Komunikasyon | Kognitibo 

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

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

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

 

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

 

 

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

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

Adaptibo: 

 

⇒ Umiinom sa bukas na baso nang walang gaanong suporta 

⇒ Umiinom mula sa straw nang may suporta 

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

⇒ Sinusubok hugasan ang sariling mga kamay at mukha 

Komunikasyon: 

 

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

⇒ Natutukoyang mga pamilyar na bagay at mga tao 

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

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

Fine at  
Gross Motor: 

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

⇒ Nailalagay ang mga bagay sa mga lalagyan 

⇒ Nakatatayo mula sa paggapang nang walang suporta  

⇒ Nakahahakbang nang walang suporta 

Kognitibo: 

 

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

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

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

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

Social-
Emotional: 

 

⇒ Sumusubok paginhawain ang iba na masama ang loob o nalulungkot  

⇒ Gustong gumawa ng maraming bagay nang walang tulong ng iba 

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

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

Bisyon: 

 

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

⇒ Nakikilala ang sariling mukha sa repleksiyon 

⇒ Natatantiya ang mga distansiya nang mas may kawastuhan 

⇒ Napagtutugma ang mga bagay na magkakahawig 

Pandinig: ⇒ Naiintindihan ang ibig sabihin ng mas maraming salita 

⇒ Tumutugon sa mga simpleng direksiyon at sa pangalan nila 

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

⇒ Nakalilikha ng mas maraming tunog at natututong magsabi ng mas maraming salita 
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MGA KARANIWANG KAKAYAHAN SA PAG-DEVELOP  23 ,24 ,26 
MGA BATANG 18-24 BUWANG GULANG: 

Adaptibo: 

 

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

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

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

⇒ Kinakain ang karamihan sa mga pagkain ng mga matatanda 

 
Komunikasyon: 

 

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

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

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

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

Fine at  
Gross Motor: 

 

⇒ Mas madalas na gamitin ang isang kamay kaysa isa pa 

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

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

⇒ Nagsisimula nang umakyat ng hagdan 

Kognitibo: 

 

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

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

⇒ Nakakapagpatong ng maraming bloke nang walang suporta 

⇒ Sumusubok na busisiin kung paano gumagana ang mga bagay 

Social-Emotional: 

 

⇒ Nagpapakita ng pagmamalaki kapag nakagawa ng bagay na mahusay 

⇒ Nagpapakita ng matinding kagustuhan na tugunan ang sariling pangangailangan   

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

⇒ Humihingi ng tulong kapag namomroblema   

Bisyon: 

 

⇒ Nakahahanap ng mga espisipikong bagay sa mga larawan 

⇒ Nakapagtutuon ng pansin sa mga bagay na malapit at malayo 

⇒ Nakatuturo sa mga simpleng parte ng katawan kapag tinanong 

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

Pandinig: 
 

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

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

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

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

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

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

 
EDAD ( ILANG 

BUW AN) TIPIKAL NA KAKAYAHAN AT PAG-DEVELOP  SA PAGKAIN 

12-18 Buwan 

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

o Pagsubok na uminom gamit ang straw 

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

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

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

o Pagnguya sa mas matandang paraan 

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

18-24 Buwan 

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

o Pag-inom gamit ang straw nang walang suporta 

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

o Matagumpay na pagkain ng karamihan ng mga tekstura ng pagkain 

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

 

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

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

 
 
 Para sa karagdagang impormasyon sa mga uri ng 

baso, mangkok, plato, at kutsara, sumangguni sa 
Kabanata 1 at Apendiks 9G. 

 

 
PAG-INOM SA BASO 
Maipakikilala ang karamihan ng mga bata sa paggamit ng baso sa pagitan 
ng 6-9 buwang gulang. Magandang panahon ito para ipakilala ang mga 
baso dahil sabik na matuto ng mga bagong kakayahan ang mga bata sa 
edad na ito. Kung ipagpapaliban ang mga oportunidad sa pag-inom ng 
baso nang masyadong matagal (pagkatapos ng 12 buwan), maaaring 
maging mas mahirap ang proseso at pagtanggal ng bote. Pagdating ng 12-
24 buwang gulang, kailangang maging mahusay ang bata sa pag-inom ng 

baso at kayanin niya dapat ang bukas na baso, sippy cup,  at straw. Sa panahong ito, magpapalit ng 

 

Tinutulungan ng mas 
matandang bata na 

pakainin ang mas bata sa 
kaniya sa oras ng pagkain 

Puwede ring maging 
mahusay na katuwang ang 

mga kaibigan. 
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tuon ang mga tagapangalaga mula sa pagpapakilala ng baso papunta sa paghikayat ng interes sa at 
oportunidad para sa matagumpay na pag-inom mula sa baso. 

 

MGA TIP SA PAGHIKAYAT SA PAGGAMIT NG BASO: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

MGA URI NG BASO 

Maraming uri ng baso na puwedeng pagpilian para sa bata. Mahalagang 
isaalang-alang sa paghahanap ng tamang baso ang pagiging angkop nito sa 
pangangailangan ng bata. May mga batang magiging mahusay sa anumang 
basong ibibigay sa kanila. Gayunpaman, hindi lahat ng baso ay magiging 
angkop para sa bawat bata. Nag-iiba-iba ang mga baso sa sukat, hugis, 
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materyal at disenyo. Laging pumili ng baso batay sa kakayahang developmental at indibidwal na 
pangangailangan ng bata. 

 
Para sa mga batang 12-24 buwang gulang, mahalaga ang mga pagkakataong matuto kung paano 
uminom mula sa bukas na baso. Kahit pa nakatutulong ang mga sippy cup sa pag-iwas sa kalat, 
maaari rin nilang malimitahan ang pag-develop ng kakayahan ng bata. 
 

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

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
PAG-INOM SA STRAW 30  

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

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

① Pagpapalakas, paghusay ng kontrol at 
pagsara ng mga labi 
② Paghusay ng kakayahang humigop s 
③ Paghusay ng kakayahan sa paglunok  

 
MGA ISYU NA KAUGNAY SA MASYADONG MATAGAL O LABIS NA 

PAGGAMIT NG MGA SIPPY CUP: 

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

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

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

o Mga problema sa pagngingipin at pag-develop ng mga tunog sa pagsasalita na 
magduduloy ng pagkabulok at pagkasira ng ngipin, maling pagkabuo at kahirapang 
maintindihan ang pagsasalita ng bata. 
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④ Pagbibigay sa maraming mga batang may espesyal na pangangailangan na makainom nang 
nagsasarili 

 
 

MGA TIP SA PAGPAPAKILALA NG MGA STRAW: 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

URI NG MGA UNANG PAGKAIN     HALIMBAWA 

Pino, buong pagkain 

o Taho 

o Dinurog na kalabasa o patatas 

o Abokado  

o Mga puree ng prutas tulad ng 
mangga 

 

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

nadudurog o nalulusaw sa bibig 

o Biskwit 

o Keso 

o Hinimay na manok 

o Kanin 

o Malalambot na tinapay 

o Malalambot na prutas 

o Malalambot na karne 

o Pinakuluan o pinausukang gulay  

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

prutas 

o Mga cracker 

o Mga cereal 

o Mga chip 

o Petsay 

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

 
 

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

  

 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

MAINAM SA PAGKAKAMAY 

⇒ Mga hinog na prutas 

⇒ Mga lutong hiwa ng gulay 

⇒ Mga hiwa o bloke ng keso 

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

⇒ Itlog na scrambled 

⇒ Mga hiwa ng karne 

⇒ Isda, manok 

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

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

 
  

 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 
 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

uri ng pagkain 
 Mas mataas na pagkonsumo 
 Mas matagumpay na pagpapakain sa sarili 
 Mas masayang pagkain at oras ng pagkain 
 Mas mabuting paglago at nutrisyon  
 Mas kaunting insidente ng pagkakasakit at 

kamatayan 
 Kapag maayos ang pagpoposisyon, 

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

 

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

Ø Hindi mabisa at mas matagal na 
pagpapakain 

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

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

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

kamatayan  

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

SA PAGPAPAKAIN PARA SA BATANG 12-24 BUWANG 
GULANG: 

 

 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng ulo at leeg ng bata? 

Maayos ba ang pagkakasuporta ng katawan ng bata? 

Deretso bang sapat ang pagkakaposisyon ng bata?  

Komportable ba ang nagpapakain/nangangalaga sa posisyong ito? 

 

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

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

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

 

Gumagamit ng maayos na 
pagpoposisyon ang 

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

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

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

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

 

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

 

DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON  

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

matugunan ang nakapalikod na ulo ng bata 

 

MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaaangat ang bata nang may ulong mas mataas 
kaysa balakang 

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

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

tagapangalaga 
o Nakaipit ang mga braso at hita papunta sa katawan 

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

 

  

 
MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

o Nakaupo nang maayos ang bata sa silyang maayos 
ang suporta 

o Mahusay ang pagkakasuporta sa ulo, leeg at 
katawan 

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

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

pagkain at nasusuportahan ng tray 
o  

 
DI-MAAYOS NA PAGPOPOSISYON 

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

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

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

lang na sumubok ng ibang posisyon (at upuan). Minsan, kailangang 
sumubok ng mga tagapangalaga ng maraming posisyon hanggang sa 
mahanap nila ang “sakto lang.” 

 

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

 

 

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

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

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

PINAKAMAINAM PARA SA: 

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

SEAT/HIGH CHAIR) 

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

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

PINAKAMAINAM PARA SA: 

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

  

 

 

  

SA 12-24 NA BUWAN, ANG BATA AY: 

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

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

� pantay ang balikat at nakaharap 

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

� nasa 90 degrees na anggulo ang tuhod 

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

Ulo 

Balikat 

Balakang 

Katawan 

Tuhod 

Paa 
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MGA SUSING PUNTO SA EDAD NA ITO 

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

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

  

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

MGA KILOS NA MOTOR 
Kapag kayang maikilos ng bata ang katawan niya at tumuklas ng daigdig, napalalago niya 

ang parehong katawan at utak. Gayundin, ang pagsuporta sa pagkilos ng bata ay derektang pagsuporta 
rin sa kakayahan niyang kumain. Madalas na wala gaanong mga isyu sa pagkain ang malalakas na 
batang may mabubuting kakayahang motor, at mas madaling maresolba ang anumang mga isyu. 

 
MGA GAWAING 

MOTOR (PISIKAL) 
PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

Mga Larong may 
Malalaking Paggalaw 

 

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

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

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

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

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

maraming dagdag na oras. Subuking idagdag ito sa mga oras ng pagkain, kapag 
nagbibihis/naghuhubad, habang nagpapalit ng lampin, kapag naliligo, kapag nagbibigay ng ginhawa 
at kapag nag-aalaga ng maraming sanggol nang sabay-sabay. Halimbawa, habang pinapakain ang 

isang bata, naglilibang naman ang isa pang bata sa sahig malapit sa tagapangalaga. 
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sa palaruan, at magsaya sa pagtakbo at pagtuklas.  

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

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

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

Pagkilos at Musika 

 

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

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

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

Paglalaro Gamit ang Daliri 
at Kamay 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

maglibang. 
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PAGLALARO AT PAGKATUTO 
 Ang pagsuporta sa maagang paglalaro at pagkatuto ng bata ay isang bagay na madaling 
magawa araw-araw. Ang pangunahing paraan ng pagkatuto ng bata ay sa paglalaro. 

Samakatwid, kapag kayang maglaro ng bata, tumuklas ng mga bagay, makipag-ugnayan sa iba at 
tumuklas ng paligid niya, lumalakas rin ang utak niya.   

 
MGA GAWAIN SA 
PAGLALARO AT 

PAGKATUTO 

PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

 

Pagsasalita, Pagkanta, 
Pagbabasa, at Pagkatuto  

 

 

 

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

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

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

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

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

 

Paglalaro sa Sahig  

 

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

Masaya ang mga batang ito na nakikipaglaro sa isa’t 
isa at sa kanilang tagapangalaga sa itinatakbo ng araw. 
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KOMUNIKASYON AT MGA UGNAYAN 

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

  
 

MGA GAWAIN SA 
KOMUNIKASYON AT 

PAKIKIPAG-UGNAYAN 

PAGLALARAWAN (ANO ANG ITSURA NITO) 

Paglalaro sa Sahig 

 

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

 

Pagpapakalma 

 

 

 

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

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

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

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

Mga Positibong 
Interaksiyon 

 

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

Palagiang Pagkalinga 

 

⇒ Tumugon nang mabuti: Kapag nagpapakita ng sama ng loob ang bata dahil 
sa gutom, dahil sa maduming lampin, dahil sa sakit, o sa paghahanap ng 
atensiyon, tumugon sa kaniya palagi at kaagad nang may nakakalmang 
mga salita at/o paghaplos at kalingang pisikal.   

 



KAB.  3 | SEKSIYON 3 .4 :  H IGIT  PA  SA PAGKAIN,  12 -24  BUW ANG GULANG  

 
176 

 

 

 

 
 

MGA SUSING PUNTO PARA SA EDAD NA ITO 

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

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

 
MAHAHALAGANG PUNTONG TATANDAAN: 

 

 

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

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

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

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

 

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

habang naglalaro nang 
magkasama. 
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