
 

2. Aklat na may larawan 

3. Isang notebook at bolpen 

«SAKALIRE» (Latifeh) 

 
                                                                                                                         Ika-2 

                                                                                                                         (…sa inyong tahanan)                                  

                                                             
  

                                                             Ika-1 (Mula sa nursery, sa organisasyon o sa Paaralan...) 

       
 

1. Ang aklat na "Latifeh" sa inyong katutubong wika 

  Babasahin ni nanay o tatay ang kuwento sa bata sa kanyang sariling wika. 

  Gamitin ang pagkakataong ito para ikonekta sa inyong sariling karanasan. 

 

  Mga mungkahi : 

 Ilan ang tao sa inyong pamilya? 

 Sa paaralan, ano ang paboritong aktibidad ng inyong anak?  

 Paano ninyo ilalarawan ang pagdating ninyo sa Quebec? 

 Ano ang maaari nating gawin para matuto ng wikang Pranses? 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gamitin ang paraang ito ng komunikasyon : 

 para magsulat ng mga mensahe 

 para sabihin sa bata na idrowing niya ang 

kanyang nagugustuhan o hindi niya  

nagugustuhan sa kuwento 

 

 

Gamitin ang aklat na ito na may larawan para matuto ang inyong 

anak ng bagong salita. Pangalanan ang larawan, magtanong at 

hingin sa nakatatandang kapatid na basahin itong diksyunaryong    

may larawan sa kanyang batang kapatid. 

Tagalog 



4. Isang maliit na aklat na may matigas na pabalat 

5. Ang pulyetong "Pagabasa at pagsusulat: nagsisimula na ito 

bago pa pumasok sa paaralan" 

6. Mga board game 

 
 

 

Mga mungkahi : 

  Bago magbasa, ipakita ang pabalat ng aklat para hulaan ng bata kung 

ano ang tungkol sa aklat. 

 Habang nagbabasa, hikayatin ang bata na magbigay ng komento, 

udyukan siyang pag-aralan ang mga drowing, tulungang maghanap ng 

mga salita na alam na niya at hindi pa niya alam, magtanong para 

tiyakin na naiintindihang mabuti ng bata ang binabasa. 

 Sa katapusan ng kuwento, magtanong sa bata, halimbawa: "Kaninong 

kuwento ito? Saan at kailan naganap ang kuwento? Anong mangyayari 

sa kuwento? Paano ito nagtatapos?" 

 Sabihin ang parehong kuwento na naranasan ninyo. 

 Puwede ninyong sabihin ang parehong mga kuwento nang ilang beses 

at  huwag mag-atubiling basahin ang kuwento habang pinapalitan ang 

inyong boses ayon sa mga karakter. 

  
 

 

 Isang pulyeto na ginawa para sa inyo, mga magulang, upang tulungan kayong 

makadiskubre ng mga paraang magugustuhan ng mga bata sa pagbabasa at 

pagsusulat. 

Mga mungkahi:  

Pasyalan ang pampublikong aklatan at humiram ng mga aklat na pambata (mga 

makatotohanang kuwento, mga dokumentaryo, mga naka-record na aklat, mga 

aklat na may larawan, mga aklat na may mga larong pag-oobserba, mga aklat na 

may tatlong dimensiyon, atbp.) 

 

 
 

   

 
Ang proyektong Sakalire ay naging posible sa pamamagitan ng mga sumusunod na kasamahan:   
 

 

Isang maikling larong pangmemorya at pag-uugnay ng salita na 

tumutulong para madiskubre ang saya na dulot ng paglalaro bilang isang 

pamilya 

 


