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PAGPAPAUNLAD NG KASANAYAN SA KOMUNIKASYON NG MGA 0-3 TAONG GULANG
Ang sukat ng karaniwang pang-araw-araw na usapang binabahagi ninyo sa inyong anak
ang makapagpapabuti talaga sa kakayahan ng inyong anak sa eskuwela, bago pa man sila
makapagsalita.
Ang mga sanggol at kabataan ay natututong makipagkomunikasyon (magbigay at tumanggap ng
mga mensahe mula sa isang tao)bago pa sila makapagsalita. Natututo silang
makipagkomunikasyon sa araw-araw ang pakikisalamuha sa mga taong nakapaligid sa kanila.
Minamasdan at pinanonood nila ang iba habang gumagamit ng muwestra upang ipahayag ang
kanilang mga pangangailangan, damdamin at karanasan.

Ang mahusay at maagang kasanayan sakomunikasyon ay patungo sa mabuting wika at literasiya
(pagbasa at pagsusulat).
Ang mga sanggol ay laging:
Nakikinig – kahit sa loob pa lamang ng sinapupunan
Tumitingin – mahalaga ang titig bago makapagsalita ang bata
Pangiwi-ngiwing mukha – ang mga eksaheradong mukha ay nakawiwili sa pansin ng bata.

Pag-unlad ng utak
Ang unang tatlong taon sa buhay ng inyong anak ay panahon ng paglaki ng kanilang utak at
umuunlad ito nang mabilis kaysa sa ibang panahon sa buhay nila.

Mabuting panahon din ito para ang utak ng inyong anak ay matutong makakita at makarinig. Ang
mga sanggol ay nangangailangang makakita ng kilos, mga hugis, mga kulay at mga bagay
(malapitan at malayuan) para matuto ang utak nila kung paano tumanaw. Ang mga sanggol ay
kailangan ding makarinig ng maraming sari-saring tunog para paunlarin ang pakikinig at pagunawa nila sa tunog.

Ang mabuting panahon para sa pagpapaunlad ng wika at pagkatutong magsalita ay nasa mga
unang taon ng buhay. Ang mga bata ay kailangang maringgan kang nagsasalita, kumakanta at
binabasahan sila palagi. Kailangan ka rin nilang makausap kapag sila ay tumatabil at sumusubok
ng kopyahin ang komunikasyon ninyo.
Kayo ang kauna-unahan at pinakamahalagang guro ng inyong anak
•
•
•
•
•
•
•

Pakinggan ang inyong anak
Kausapin ang inyong anak
Magbahagihan kayo ng awitin at mga rima
Sabay kayong magbasa
Sabay kayong gumala sa bagong lugar
Magbigay ng maraming sari-saring bagay sa paglalaro sa bahay
Ipaalám sa kanila ang pag-igi nila
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Alalahaning:
Ang pakikipaglaro sa mga bata ay nagtuturo sa kanilang makipagkomunikasyon. Ang TV at mga
larong kompyuter at programa, mga DVD at mga flashcard, kahit pa pang-edukasyon, ay hindi
nakatutulong sa isang bata para paunlarin ang kanyang kasanayan sa komunikasyon. Sa
pakikipag-usap lamang sa tao, mapapabuti ng bata ang kasanayan nito sa komunikasyon.

