Tagalog

TAON 1 AT 2

PAGSULAT AT PAGBAYBAY:
PAG-AARAL SA TAHANAN
ANG PAGSULAT AT PAGBAYBAY AY MAHALAGA!
Ang pagsasalita at pakikinig ay ang mga base ng pagunlad ng pagsulat, pagbaybay at pagbasa. Sa Taong
1 at 2 magiging mas madunong na ang inyong mga
anak sa mga salita at sa pagbaybay. Habang lumalaki
ang pagtitiwala nila sa kanilang sarili, sisimulan nilang
ibilang ang pagsulat sa kanilang mga pang-araw-araw
na gawain.
Ano ang magagawa ko?

• Magkasama kayong magsiyasat ng mga salita at
mga aklat. Palagi kayong magbasa na magkasama
at himukin ninyo ang inyong mga anak na basahan
kayo bawat araw.

• Himukin ninyo ang inyong mga anak na palaging
sanayin ang kanilang pagsulat.
Isara ninyo ang telebisyon. Higit na madali
para sa inyong anak na mag-ukol ng isip kung
walang paggambala.

Kung sakaIing nagsasalita ng ibang wika o
diyalekto ang inyong mga anak, kailangan
magkaroon sila ng panahon upang marinig
ang mga tunog ng wikang Ingles. Maaaring
magtagal ng hanggang dalawang taon o higit
para marinig at masabi nila ang lahat ng mga
tunog na ito.

•	Humanap kayo ng mga salita sa tahanan, at kapag
kayo ay gumagawa ng mga karaniwang gawain,
habang kayo ay namamasyal at kapag kayo ay
nagbibyahe gaya ng nasa mga karatula at nasa mga
tindahan.

• Maglagay kayo ng pisara ng mensahe sa tahanan
at sumulat kayo ng mga mensahe sa inyong mga
anak. Palakasin ninyo ang kanilang loob na magiwan ng mga mensahe para sa inyo at sa mga ibang
miyembro ng pamilya.

• Magkasama kayong sumulat ng iba-ibang mensahe
bawat araw, gaya ng pananghaliang pabili ng inyong
mga anak at ng maiikling sulat sa ibang mga
miyembro ng pamilya.

Makakakita kayo nang higit pa
na mga pahina ng mga impormasyon
ukol sa pantahanang pag-aaral sa
education.wa.edu.au.
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•	Gamitin ninyo nang mabuti ang mga ‘junk mail’!

Ang isang batang may kapansanan karaniwan
ay nakikinabang at nalilibang sa magiliw na
pakikipagtulungan at pagpapasigla kapag siya
ay binabasahan ng kanyang mga paboritong
kuwento o inaawitan ng isang pambatang tula.
Kung ang inyong anak ay may kapansanan,
susuportahan siya ng kanyang paaralan habang
siya ay nakikisali sa mga gawain sa antas na
nababagay sa kanyang kakayahan. Kausapin
ninyo ang guro ng inyong anak tungkol sa mga
angkop na kagamitan, kasangkapan at mga
ideya na susuporta sa inyo at sa inyong anak.

• Maupo kayo kasama ng inyong mga anak at
gumawa kayo ng listahan ng kanilang mga
paboritong salita. Palagi ninyong basahin kasama
nila ang mga listahang ito. Ilagay ninyo ang mga
listahang ito sa lugar na madaling makikita ng
inyong mga anak.

Sabihin ninyo sa inyong mga anak na:

• bilugan ang mga salitang may isang tiyak na titik
gaya ng m at may isang tiyak na tunog gaya ng
sh

• salungguhitan ang lahat ng mga salitang may
dalawang titik, may tatlong titik at iba pa

• bilangin ang ulit na makakahanap sila ng isang
tiyak na salita gaya ng ang – matutulungan sila
nitong kilalanin ang mga karaniwang salita.

Mahalagang tandaan ninyo na ang mga
bata ay umuunlad sa iba-ibang tulin. Maging
matiyaga, positibo at mapangsuporta kayo,
at siguruhin ninyo na purihin sila sa kanilang
pagsisikap kahit na sila ay magkamali.

• Hayaan ninyong magbaybay ng mga salita ang
inyong anak bago ninyo ibigay sa kanila ang mga
tamang sagot.

© Department of Education, Western Australia, 2015

