
EYE at Mga Mungkahi para sa mga Pamilya na Hindi Ingles ang Unang Wika sa Tahanan  
 

• Ang unang (home) na wika ng bawat bata ay sumasalamin sa pagkakakilanlan, kultura, at background ng 
pamilya. 

 
• Patuloy na gamitin ang iyong unang wika kasama ang iyong anak. 

 
• Ang mahusay na pagbuo ng unang wika ay makakatulong sa iyong anak na mas matuto ng bagong wika nang 

mas madali. 
 

• Matututunan ng iyong anak na umangkop sa wika na ginagamit sa bahay, sa paaralan o sa komunidad. 
 

• Ang pag-alam ng higit sa isang wika ay nagbibigay-daan para sa nababaluktot na pag-iisip at on-the-spot na 
pagpipilian sa wika. 
 

• Maaaring paghaluin ng iyong anak ang mga salita sa pagitan ng mga wika. Ito ay nagpapakita na ang 
kakayahang umangkop ng wika ay lumalaki at pagbuo ng natural. 

 
Mahalaga ang mga Modelo ng Malakas na Wika 
 

• Ang mga bata ay natututong gumamit ng wika sa kanilang naririnig. Totoo ito sa wikang ginamit sa parehong 
tahanan at sa paaralan. Bigyan ng mga pagkakataon para marinig ng iyong anak ang ibang mga bata na 
nagsasalita ng buong pangungusap, magkomento sa maglaro at magtanong. 
 

• Tanggapin ang mga pagkakamali sa wika bilang natural na bahagi ng pag-unlad ng wika ng iyong anak. Kapag 
tumutugon, gumamit ng buong pangungusap at sabihin nang wasto ang mga salita upang marinig ng mga 
bata ang pagkakaiba. 
 

• Bigyan ng oras para sa pag-uulit ng mga salita at parirala. Tiyaking magtayo sa 'oras ng paghihintay' upang 
ang iyong anak ay may mga pagkakataon na magsanay sa pagsasalita sa buong pangungusap. 
 

• Ang iyong anak ay magtatanong upang malaman kung paano gumagana ang mundo. Pag-usapan kung ano 
ang naiisip na kakaiba ng iyong anak upang hikayatin ang isang mas malalim na pag-unawa sa mga ideya. 
 

• Ang mga kasanayan sa maagang pagbasa sa pagsulat ay lalong nagiging mabilis kapag ang isang bata ay 
naglalaro, tumawa, kumanta, gumalaw at makipag-usap tungkol sa mga pangyayari sa araw kasama ang 
pamilya. Maaaring maganap ang mga mahahalagang pag-uusap sa iyong sariling wika. 
 

• Huwag mawalan ng pag-asa kung ang iyong anak ay nag-aalangan na ibahagi ang mga karanasan sa 
araw. Panatilihin ang mga pag-uusap habang nananatiling interesado at masigasig tungkol sa paaralan. 

 
Kailan Gamitin ang Iyong Unang (Home) na Wika 
 

• Kausapin nang madalas ang iyong anak. Magtanong. Ipaliwanag ang kahulugan ng mga bagong salita. 
 

• Magbasa ng mga libro, magasin o mga materyal sa unang wika sa online. 
 

• Maghanap ng mga kawili-wili at angkop sa edad na mga multilingual na aklat sa iyong lokal na pampublikong 
aklatan. Ang mga libro sa iba't ibang wika ay ibinabahagi sa lahat ng mga aklatan sa lalawigan. 
 

• Maglaan ng oras upang magkaroon ng maiikling pag-uusap sa iyong anak habang ginagawa mo ang mga 
pang-araw-araw na gawain tulad ng pagluluto, paglakad, paglalagay ng damit, paglilinis o pag-aayos ng mga 
tool. 
 



• Kumanta ng mga awitin, bigkasin ang mga poems, rhymes o chants o maglaro ng mga laro ng salita nang 
madalas hangga't maaari. 
 

• Magbahagi ang mga kuwento na may kaugnayan sa mga espesyal na alaala, kasaysayan ng pamilya o 
pagdiriwang ng kultura. 
 

• Hikayatin ang pagsasalaysay ng kwento gamit ang mga larawan ng pamilya, mga props, mga aklat ng larawan 
o mga artipisyal na artifact. 

 
• Tulungan ang iyong anak na ipagmalaki ang pag-alam ng higit sa isang wika kapag dumalo ka sa mga 

kaganapan o pagdiriwang sa paaralan at sa iyong komunidad. 
 


