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PAGDISIPLINA Bawat magulang at yaya ay nakakaranas

ng kahirapan sa pagtatakda ng limitasyon

sa asal ng mga bata. Ang layunin ng

positibong pagdi-disiplina ay ituro sa 

mga bata kung papaano magkaroon ng

ligtas at responsableng asal na tutulong

magtaguyod ng respeto sa sarili at sa

damdamin at pagaari ng ibang tao.
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P A R A   S A   D A G D A G   N A   K A A L A M A N

KAHIHINATNANTandaan na ang pagdidisiplina at pagpaparusa 
ay hindi iisa. Ang pag-disiplina ay pag-gabay 
at pag-turo na nagtataguyod ng tamang asal.
Ang pagpaparusa ay pagkakastigo dahil sa 
isang hindi magandang asal. Ang positibong 
pag-disiplina ay mas epektibo kaysa sa parusa,
dahil upang ang magandang asal ay tumagal
habambuhay, ito ay kinakailangan nagmumula
mismo sa bata at hindi dahil sa dahas.

Natural na mga kahihinatnan
Tulungan ang mga bata na unawain na ang kanilang
inasal at mga desisyon ay may kalakip na consequences.
Ang natural consequences - ang natural na resulta ng mga
aksyon na ginawa - ay mabisang paraan sa pagtuturo.
Halimbawa, "Ikaw ay mababasa kapag ikaw ay nagpaulan
at maaalala mo nang gumamit ng payong sa susunod."
Hangga't maaari, gamitin ang natural consequences sa
pagtatakda ng limitasyon sa pagaasal ng mga bata.
Ipaliwanag ng mahinahon kung ano ang nangyari at 
kung bakit ito nangyari. Halimbawa, wala ka ng laruan
kung masira mo ang iyong laruan.

Lohikal na kahihinatnan 
Kapag ang natural consequences ay hindi naangkop
gamitin sa isang sitwasyon, gamitin ang logical
consequence - isang bagay na resulta ng inasal ng bata.
Ang natural consequence kapag ang bata ay lumalabas 
ng bakuran upang maglaro ay  maari siyang masaktan.
Ngunit hindi ito pahihintulutan ng mga magulang at yaya
na mangyari! Ang logical consequence sa paglabas ng
bakuran ng bata ay ang paglalaro na lamang niya sa loob
ng bahay. Maari mong sabihin: "Maari kang masaktan
kapag lumabas ka ng bakuran. Dahil dito, kailangan mong
manatili sa loob ng bakuran. Ngunit kapag muli kang
lumabas ng bakuran, kinakailangan mo nang pumasok 
sa loob bahay at ipagpatuloy ang paglalaro mo doon."
Laging mag-follow through sa iyong mga aksyon.
Siguruhin na nirerespeto ng ibinigay mong consequence
ang karapatan ng bata. Ito din ay dapat makatuwiran
upang ito'y kanyang sundin. Halimbawa: "Hindi dapat 
natin gawing panulat ang mga marker pen sa dingding.
Tayo na't kumuha ng sabon at tubig at ipapakita ko sa 
iyo kung papaano tanggalin ang mga marka. Pagkatapos
nito, maari mo nang kulayan ang papel sa lamesa."

Mas nais ng mga bata ang positibong atensyon 
kaysa sa negatibong atensyon, at maari mong
enganyuhin ang magandang asal sa pamamagitan 
ng mga sumusunod na positibong paraan:

- Siguruhin na ang iyong mga ekspektasyon para 
sa iyong anak ay naaayon sa kanyang edad. 

- Maging huwaran ng magandang asal. Ang iyong 
mga anak ay matututo mula sa iyong ehemplo.

- Maging consistent. Kailangan malaman ng mga 
bata ang mga alituntunin, at asahan na ang 
mga ito ay hindi magbabago.

- Maaring mabawasan ang mga problema ukol sa 
di magandang pag-aasal kapag ang kapaligiran 
ay child-proof at naangkop para sa bata. 

- Maglagay ng mga materyales na angkop sa kanilang
edad at sa lugar kung saan ito'y magagamit nila.

- Panatilihin ang balanse sa pagitan ng pagkakaroon 
ng tahimik at aktibong laro.

- Kung maari, pahintulutan ang mga bata na 
pumili at gumawa ng desisyon. 

- Magtakda ng mga alituntunin na iginagalang 
ang mga karapatan ng mga bata at laging 
isalang-alang ang kanilang mga interes.

- Palaging i-acknowledge ang damdamin ng 
mga bata, lalo na kung magtatakda ng hanggan 
ukol sa kanilang pag-aasal. Tandaan na 
mahalaga ang kanilang nararamdaman!

- Gumawa ng mga regular na routine sa mga 
gawain tulad ng pagkain, paghanda sa umaga, 
at bago matulog. Kailangan istraktura ng mga bata .

MGA HAKBANG UPANG MAGTAGUMPAY
SA PAGDISIPLINA

PAGLUTAS NG 
PROBLEMA
Ipahayag kung ano ang
problema at sabihin 
sa bata na kayo ay 
mag-brainstorm ng mga
solusyon. Para sa mas
nakakatandang bata, 
ang problem-solving 
ay maaring gamitin 
sa pagtatalaga ng
alituntunin para sa
pamilya o grupo.
Mas malamang na 
sundin ng mga bata 
ang alituntunin kung 
sila ay tumulong 
mismo sa paglikha 
ng mga ito.

MGA PATNUBAY SA PAGTAKDA NG MGA LIMITASYON

Ang pagtuturo ngkasanayan sa paglutasng problema aynangangailangan ng mahabang oras at pasensya, ngunitang resulta nito aypang-matagalan.

- Kapag nagdidisiplina ng bata, siguraduhin na sila ay
tanggap at minamahal, ngunit hindi ang kanilang inasal.
Magdudulot lamang sa bata ng hindi magandang
pagtingin sa kanyang sarili ang pagpapahiya, pagkastigo
sa harap ng ibang tao, o pagtawag sa kanya na 
siya ay "masama." Ito din ay hindi makakatulong 
sa pagtaguyod ng magandang asal. Halimbawa, 
"Hindi okey ang hampasin mo ako. Kung may nais 
kang sabihin, sabihin mo ito ng maayos," kaysa 
sa, "Masama kang bata dahil hinampas mo ako."

- Gawing simple at specific ang mga alituntunin. 
Kapag hindi nasunod ang alituntunin, ipaalala 
ang alituntunin at turuan ang bata kung 
papaano maiwasto ang nagawang mali. 
Halimbawa, "Ang buhangin ay hindi para 
ikalat; ilagay mo lang iyan sa sandbox."

- Iwasan ang power struggle, lalo na sa mga 
batang dalawa hanggang apat na taong gulang.

- Huwag lituhin ang bata sa pagpili sa mga 
pagkakataon na ikaw mismo ang dapat 
gumagawa ng pagpili. Halimbawa,"Panahon 
na ng siesta," sa halip na, "Nais mo bang 
mag-siesta?" Ang huli ay nagbibigay ng 
pagkakataon na tumangi ang bata sa pag-siesta.

- Iwasan ang sobrang pag-gamit ng "hindi 
puwede." Sa halip, gamitin lamang ito kung 
talagang kinakailangan. Halimbawa, kapag 
ang bata ay nais kumain ng cookie at 
malapit na kumain ng tanghalian, maari 
mong sabihin, "Sige, maari mong kainin ang 
cookie pagkatapos ng ating tanghalian."

- Magbigay ng babala sa simula, at mag-follow
through."Kinakailangan mong iwanan at 
lumayo sa sandbox sa susunod na ikalat 
mo ang buhangin." Gabayan muli ang bata 
tungo sa mga tamang gawain. 
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