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Yaman ng Lahi Wika at Pagbasa para sa Ikaapat na Baitang
Patnubay ng Guro
Unang Edisyon 2015
 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan  na naghanda ng akda kung ito’y 
pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang 
pagtakda ng kaukulang bayad.”

 Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay 
sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay ng isang kasunduan ng Kagawaran 
ng Edukasyon at Filipinas Copyright Licensing Society (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang 
kakatawan sa paghiling ng kaukulang pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at 
ginamit dito. Pinagsumikapang matunton upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. 
Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon.

 Tanging mga institusyon at kompanyang nakipagkontrata sa FILCOLS at yaong nakasaad 
lamang sa kasunduan, ang maaaring kumopya mula dito sa Patnubay ng Guro. Ang hindi 
nakipagkontrata sa FILCOLS ay dapat, kung ninanais makakopya, makipag-ugnay nang tuwiran sa 
mga tagapaglathala at sa mga may-akda.

	 Maaaring	tumawag	sa	FILCOLS	sa	telepono		blg.	(02)	439-2204	o	mag-email		sa	filcols@
gmail.com ang mga may-akda at tagapaglathala.

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim : Br. Armin A. Luistro FSC
Pangalawang Kalihim : Dina S. Ocampo, PhD

Inilimbag sa Pilipinas ng Sunshine Interlinks Publishing House, Inc.
Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS)
Office Address    : 5th Floor Mabini Bldg., DepEd Complex
   Meralco Avenue, Pasig City
   Philippines 1600  
Telefax     : (02) 634-1054 o 634-1072
E-mail Address   : imcsetd@yahoo.com
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PAUNANG SALITA
 Ang Patnubay ng Guro (PG) o Teacher’s Guide na ito ay inihahandog para 
sa mga guro ng asignaturang Filipino sa Ikaapat na Baitang alinsunod sa K to 12  
Enhanced Basic Education Program.
 Ang mga gawain sa kagamitang ito ay maingat na inihanda upang maging 
angkop sa edad, kultura, kakayahan, kasanayan, kaalaman, at interes ng iyong mga 
mag-aaral. Ito rin ang gagamitin mo upang i-modify ang mga aralin dito kung hindi  
angkop sa kanila o kung nangangailangan pa ng pagsasanay sa mga inihandang 
aralin. Ang patnubay na ito ay magiging gabay mo sa buong taong pagtuturo ng  
asignaturang Filipino upang malinang nang lubos ang kanilang kakayahan sa   
pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat, at panonood. Magamit ang mga ito 
nang wasto at angkop sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Gayundin  
mabisang magamit ng mga mag-aaral ang wikang Filipino, ang yaman ng ating lahi, 
sa pakikipagtalastasan maging pasulat man o pasalita.
 Kalakip ng patnubay na ito  ang mga pauna, formative at panlingguhang  
pagtataya na maaari mong maging gabay sa pag-momodify ng mga inihandang   
gawain upang higit mong matulungan ang iyong mga mag-aaral. May mga mungkahi 
ring gawain para sa pagsasagawa na pagpapayaman at panlunas.
 Ang mga gawain ng mga mag-aaral ay makikita sa Kagamitan ng Mag-aaral 
(KM) (Learner’s Material), kung saan nakasulat ang pagsasanay, gampanin at   
gawaing isasagawa sa pag-aaral ng aralin. Magiging matagumpay sila sa paggamit 
nito sa pamamagitan ng iyong paggabay sa kanila.
 Ang PG at ang KM ang magiging gabay mo sa pagtuturo ng asignaturang 
Filipino. Ito ay binubuo ng sumusunod na mga bahagi:

Patnubay ng Guro Kagamitan ng Mag-aaral
Mahalagang Tanong. Mga pagganyak 
na tanong at panimulang tanong na 
mag-uugnay sa araling tatalakayin.
Paunang Pagtataya. Maikling pagsubok 
sa iskima ng mga mag-aaral.
Pagbabaybay. Sa bahaging ito, 
magkakaroon ng  pagkakataon ang 
mga bata na malinang ang kanilang 
kasanayan sa pagbabaybay ng mga 
salitang natutuhan nila sa Filipino at 
maging sa ibang asignatura.
Paghawan ng Balakid. Ginagawa 
ito bago makinig o magbasa ng isang 
teksto. Kikilalanin dito ang mga salita 
o konsepto na sagabal sa lubos na 
pagkaunawa ng mga mag-aaral na 
maunawaan ang kanilang pakikinggan o 
babasahin.

Tuklasin Mo. Sa bahaging ito, 
lilinangin ang mga salita o konsepto 
na kailangang malaman ng mga mag-
aaral  upang lubos na maunawaan ang 
mapapakinggan o mababasang mga 
teksto.

Pagganyak. Isang tanong o gawain na 
pupukaw sa interes ng mga mag-aaral 
kaugnay ng inihandang aralin.
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Balikan. Isang tanong o gawain na 
magbabalik-tanaw sa kaalaman ng 
mga mag-aaral  sa dating aralin upang 
magamit nila sa pagtuklas o pag-aaral  
ng bagong kaalaman.
Pagganyak na Tanong. Isang tanong 
na may kinalaman sa babasahing 
teksto.
Gawin Natin. Sa bahaging ito, lilinangin 
ang aralin sa pamamagitan ng mga 
tanong at gawain na gagawin mo 
kasama ng iyong mga mag-aaral. 

Basahin Mo. Dito mababasa ang mga 
kuwento, tula, balita, at iba pang teksto 
na gagamitin  sa pagtalakay ng aralin. 

Gawin Ninyo. Pagsasanay na gagawin 
nang pangkat upang malinang ang 
kasanayan

Gawin Ninyo. Pangkatang-gawain 
upang ang mga kasanayan at kaalaman 
ay malinang ng kasama ang kanilang 
kapuwa mag-aaral at matulungan ang 
bawat isa upang maunawaan ang aralin.

Gawin Mo. Pagsasanay na gagawin 
nang pangkatan upang malinang ang 
kasanayan.

Gawin Mo. Isahang gawain upang 
higit na mapaghusay ang kakayahan at 
mapayaman pa ang mga natutuhan sa 
aralin.

Paglalahat. Isang tanong o gawain  
upang matiyak ang natutuhan ng mga 
mag-aaral sa aralin.

Isaisip Mo. Sa bahaging ito, lalagumin 
ang mga natutuhan ng mga mag-aaral  
sa mga araling pinag-aralan.

Paglalapat. Isang gawain na lilinangin 
ang kaugalian at kagandahang asal.

Isapuso Mo. Ang mga gawain dito 
ay tutulong sa mga mag-aaral  upang 
maisabuhay ang mga pagpapahalagang 
natutuhan nila sa bawat aralin.

Subukin Natin. Isang pagtataya na 
susukatin ang natutuhan ng mga mag-
aaral. Kukuhanin mo ang Index of 
Mastery nito upang makapagdesisyon 
ka kung tutuloy ka sa bagong aralin o 
bibigyan mo pa ng ibayong pagsasanay 
ang mga mag-aaral.
Mga Gawain para sa
- Natutuhan. Mga gawain 
na ibibigay mo sa mga mag-aaral 
upang mas malinang pa ang kanilang 
kakayahan. 
- Hindi Natutuhan. Mga gawain 
na ibibigay mo naman sa mga mag-
aaral na nahihirapan sa araling inihanda.
Gawaing Pantahanan. Mga gawaing 
ibibigay mo sa mga mag-aaral upang 
isagawa nila sa kanilang tahanan 
kasama ang kaniyang pamilya.
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Pagsagot sa Mahalagang Tanong

Pagtatapos. Isang gawain na 
maglalagom ng lahat ng aralin sa buong 
linggo. 
Panlingguhang Pagtataya. Susukatin 
ang mga natutuhan ng mga mag-aaral 
sa buong linggong pag-aaral.

Bokubolaryong Pang-akademiko. 
Dito makikita ang talaan ng mga 
salitang binasa at pinag-aralan sa bawat 
yunit. Maaari itong gamitin sa mga 
pagsasanay upang mapaunlad ang 
talasalitaan ng mga mag-aaral.
Kalendaryo ng Pagbabasa. Ito ay 
isang buwang kalendaryo ng mga 
gagawin ng mga mag-aaral kaugnay ng 
isang babasahing pambata na kaniyang 
napili. Maaari mo itong gawin sa bawat 
buwan ng taon. Ang kalakip ng KM ay 
isang halimbawa, malaya ka pa rin na 
ito ay isaayos ayon sa pangangailangan 
ng iyong mga mag-aaral.
Paggawa ng Book Report. Makikita 
sa bahaging ito ang mga gabay na 
gagamitin ng mga mag-aaral sa 
paggawa ng isang book report kaugnay 
ng isang chapter book na kaniyang 
natapos basahin.

 Nilalaman din nito ang pang-markahang pagsusulit na alinsunod sa K to 12 
Grading System. Ito ay magsisilbing gabay mo  upang mas masukat nang wasto ang 
natutuhan ng mga mag-aaral  sa loob ng isang quarter. Masusi itong isinulat upang 
masukat ang kaalaman ng bawat mag-aaral sa mga level na kaalaman  (Knowledge), 
proseso/kakayahan (process), pagkaunawa (understanding) at produkto/pagganap 
(product). Ang resulta nito ay makatutulong sa iyo  upang higit na mabigyan nang 
wastong intervention ang mga mag-aaral batay sa mga kahinaang nakita sa natapos 
na pagtatasa.

 Inaasahang makatutulong ang patnubay na ito  sa iyo upang maging mahusay 
kang guro ng Filipino nang sa gayon ay matulungan mo ang bawat  Pilipinong mag-
aaral na maging isang maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansang 
mamamayan ng Pilipinas at maibibilang na tunay na yaman ng lahi.

          MGA MAY-AKDA
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K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM 

 
 

K to 12 Curriculum: Tunguhin, Inaasahang Bunga/Resulta, Pamantayang Pangnilalaman, Pamantayan sa Pagganap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskripsyon ng Batayang Konseptuwal na Balangkas sa Pagtuturo ng Filipino K-12 
  

 

 

 

 

 

 

Buo at Ganap na 

Filipino na May 

Kapaki-pakinabang 

na Literasi 
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K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM 

 
 

Pangkalahatang layunin ng Kurikulum ng K to 12 ang makalinang ng isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki - pakinabang na literasi. 

 

 Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, (2) replektibo / mapanuring pag-iisip at, (3) pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa 

pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa 

daigdig.  

 

 Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga kagamitang panturo ng mga guro bilang suporta sa kurikulum na magmumula sa administrasyon, ahensiyang panlipunan, pribado at publiko, pamahalaang 

lokal, midya, tahanan at iba pang sektor ng lipunan.  

 

 Isinaalang-alang sa pagbuo ng kurikulum ang pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinagbatayan din ang mga legal na 

batas pang-edukasyon, at  mga teoryang pilosopikal ng edukasyon at wika nina Jean Piaget (Developmental Stages of Learning), Leo Vygotsky (Cooperative Learning), Jerome Bruner (Discovery Learning), Robert 

Gagne (Heirarchical Learning ), David Ausubel  (Interactive/Integrated Learning),Cummins (Basic Interpersonal Communication Skills-BICS at Cognitive Academic Language Proficiency Skills-CALPS) at ng ating 

pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na nagsabing “nasa kabataan ang pag-asa ng bayan”. Dahil ang Filipino ay nasa disiplina ng wika, pinagbatayan ang mga  teorya sa kalikasan at pagkatuto ng wika, mga 

teorya / simulain sa pagsusuring panliterasi at mga  pagdulog sa pagtuturo ng wika (W1, W2, W3) at pagtuturo ng mga akdang pampanitikan at tekstong palahad. 
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K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM 

 
Mga Pamantayan sa Filipino K-12 
 
 

A. Pamantayan sa Programa (Core Learning Area Standard): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards): 

 

K – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 12  

 
Sa dulo ng Baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral 
na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-
iisip sa mga narinig at nabasang teksto at 
ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin at 
nadarama.  
 
 
 

 
Sa dulo ng Baitang 6, naipapakita ng mga mag-
aaral ang sigla sa pagtuklas at pagdama sa  
pabigkas at pasulat na mga teksto at ipahayag 
nang mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama. 

 
Sa dulo ng Baitang 10, naipamamalas ng mag-
aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo/ 
mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang 
pampanitikan sa tulong ng mga akdang 
rehiyonal, pambansa at salintekstong Asyano at 
pandaigdig upang matamo ang kultural na 
literasi. 

 
Sa dulo ng Baitang 12 naipamamalas ng mag-
aaral ang kakayahang komunikatibo, replektibo/ 
mapanuring pag-iisip at pagpapahalagang 
pampanitikan sa tulong ng iba’t ibang disiplina at 
teknolohiya upang magkaroon ng akademikong 
pag-unawa 

 
  

Pamantayan ng Programa ng  

Baitang 1-6 

Nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman, magamit ang angkop at 
wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap 
ng mensahe. 

Pamantayan ng Programa ng  

Baitang 7-10 

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit  ang 
teknolohiya at  iba’t ibang uri ng teksto at mga akdang pampanitikang rehiyunal, pambansa,  saling-akdang Asyano at pandaigdig tungo sa 
pagtatamo ng kultural na literasi. 
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K to 12 BASIC EDUCATION CURRICULUM 

 
Pamantayan sa Bawat Baitang (Grade Level Standards): 

 

Baitang Pamantayan sa Bawat Baitang 

K 
Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pagpapahayag ng iniiisip at damdamin sa wikang katutubo at ang kahandaan sa pagbasa at pagsulat upang makilala ang sarili at matutong 
makisalamuha sa kapwa. 

1 
Pagkatapos ng Unang Baitang, inaasahang nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga pasalita at di-pasalitang paraan ng pagpapahayag at nakatutugon nang naaayon. Nakakamit ang mga kasanayan 
sa mabuting pagbasa at pagsulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o nibel at kaugnay ng 
kanilang kultura.  

2 
Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, inaasahang nasasabi ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan, nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may 
wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat upang maipahayag at maiugnay ang sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas 
o nibel at kaugnay ng kanilang kultura. 

3 
Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, inaasahang nasasabi na ng mga mag-aaral ang pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinngan at nakapagbibigay ng kaugnay o katumbas na teksto, 
nagagamit ang mga kaalaman sa wika, nakababasa nang may wastong palipon ng mga salita at maayos na nakasulat gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang 
sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura. 

4 
Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, naipamamalas na ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto upang maipahayag ang kaalaman, ideya at 
damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapaunlad ng pamayanan. 

5 
Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at, pagpapahalaga sa panitikan at kultura sa pamamagitan ng iba’t ibang 
teksto/ babasahing lokal at pambansa. 

6 
Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa 
pag-unlad ng bansa. 

7 
Pagkatapos ng Ikapitong Baitang, naipamamalas  ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang  teknolohiya at 
iba’t ibang uri ng teksto at akdang pampanitikang rehiyunalupang maipagmalaki ang sariling kultura, gayundin ang iba’t ibang kulturang panrehiyon. 

8 
Pagkatapos ng Ikawalong Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit  ang teknolohiya at iba’t 
ibang uri ng teksto at akdang pampanitikang pambansaupang maipagmalaki ang kulturang Pilipino. 

9 
Pagkatapos ng Ikasiyam na Baitang, Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo,mapanuring pag-iisip,at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit  ang teknolohiya at  
iba’t ibang uri ng teksto at saling-akdang Asyanoupang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano. 

10 
Pagkatapos ng Ikasampung Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit  ang teknolohiya at  
iba’t ibang uri ng teksto at  saling-akdang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global. 
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BAITANG 4 

 

PAMANTAYAN NG PROGRAMA 
Nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong salita sa 
pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap ng mensahe. 

PAMANTAYAN NG BAWAT YUGTO Sa dulo ng Baitang 6, naipapakita ng mga mag-aaral ang sigla sa pagtuklas at pagdama sa  pabigkas at pasulat na mga teksto at ipahayag nang mabisa ang mga ibig 
sabihin at nadarama. 

PAMANTAYAN NG BAWAT BILANG 
Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, naipamamalas na ng mga mag-aaral ang kakayahan sa pagbasa, pagsulat at pakikipagtalastasan nang wasto upang maipahayag 
ang kaalaman, ideya at damdaming angkop sa kaniyang edad at sa kulturang kinabibilangan at nakikilahok sa pagpapaunlad ng pamayanan. 

UNANG MARKAHAN 
 

LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, at Panitikan 

(Wikang 
Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa 
Pag-aaral 

P
A

M
A

N
T

A
Y

A
N

G
 

P
A

N
G

N
IL

A
L
A

M
A

N
 Naipamamalas ang 

kakayahan sa mapanuring 
pakikinig at pag-unawa sa 
napakinggan 

Naipamamalas ang kakayahan at tatas 
sa pagsasalita at pagpapahayag ng 
sariling ideya, kaisipan, karanasan at 
damdamin 

Naisasagawa ang mapanuring pagbasa 
sa iba’t ibang uri ng teksto at 
napalalawak ang talasalitaan 

Naipamamalas 
ang iba’t ibang 
kasanayan sa 
pag-unawa ng 
iba’t ibang 
teksto 

Napauunlad ang 
kasanayan sa 
pagsulat ng 
iba’t ibang uri 
ng sulatin 

Naipamamalas 
ang kakayahan sa 
mapanuring 
panood ng iba’t 
ibang uri ng 
media tulad ng 
patalastas at  
maikling pelikula 

Naipamamalas ang 
pagpapahalaga at 
ksanayan sa 
paggamit ng wika sa 
komunikasyon at 
pagbasa ng iba’t 
ibang uri  ng 
panitikan 

P
A

M
A

N
T

A
 

Y
A

N
 S

A
 

P
A

G
G

A
N

A
P

 Natatalakay ang paksa o 
isyung napakinggan 

Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang 
pahayag  nang may damdamin, 
wastong tono at intonasyon 

Naisasalaysay muli ang nabasang 
kuwento o teksto nang may tamang 
pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng 
poster tungkol sa binasang teksto 

Nagagamit ang 
diksiyonaryo at 
nakagagawa ng 
balangkas sa 
pagkalap at pag-
unawa ng  mga 
impormasyon 

Nakasusulat ng 
talatang 
pasalaysay 

Nakapagsasalaysa
y tungkol sa 
pinanood 

Nakasasali  sa mga 
usapan at talakayan, 
pagkukuwento, 
pagtula, pagsulat ng 
sariling tula at 
kuwento 

TATAS 

F4TA-0a-j-1 
Nakikinig at nakatutugon 
nang angkop at wasto 

F4TA-0a-j-2 
Naipahahayag ang 
ideya/kaisipan/damdamin/reaksyon 
nang may wastong tono, diin, bilis, 
antala at intonasyon 

F4TA-0a-j-3 
Nababasa ang usapan, tula, talata, 
kuwento nang may tamang bilis, diin, 
tono, antala at ekspresyon 

 F4TA-0a-j-4 
Naisusulat nang 
malinaw at 
wasto ang mga 
pangungusap at 
talata 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

F4PN-Ia-15 
Nakikinig nang mabuti sa 
nagsasalita upang maulit at 
mabigyang-kahulugan ang 
mga pahayag 
 

F4PS- Ia.12.8 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa iba’t 
ibang sitwasyon 
tulad ng pagbili sa 
tindahan 

F4WG-Ia-e-2 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pangngalan sa 
pagsasalita 
tungkol sa sarili, 
sa mga 

 F4PB-Ia-d-3.1 
Nasasagot ang 
mga tanong sa 
binasang kuwento 
 

F4EP-Ia-6.1.1 
Nagagamit ang 
mga 
pamatnubay sa 
salita ng 
diksiyonaryo 

 F4PD-Ia-b-1 
Nakikilala ang 
iba’t ibang uri ng 
media na 
nakalimbag at 
hindi nakalimbag 

F4PL-0a-j-1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
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LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, at Panitikan 

(Wikang 
Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa 
Pag-aaral 

tao,lugar,bagay at 
pangyayari sa 
paligid 

2 

F4PN-Ib-i-16 
Natutukoy ang damdamin 
ng tagapagsalita ayon sa 
tono,diin,bilis at intonasyon 
 

F4PS- Ib-h-6.1 
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
mga larawan 

F4WG-Ia-e-2 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pangngalan sa 
pagsasalita 
tungkol sa sarili,sa 
mga tao, hayop, 
lugar, bagay at 
pangyayari sa 
paligid 

F4PT-Ib-1.12 
Naibibigay ang 
kahulugan ng salita 
sa pamamagitan ng 
pag-uugnay sa 
sariling karanasan 

F4PB-Ib-h-2.1 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panuto 

F4EP-Ib-6.1 
Nagagamit ang 
diksiyonaryo 

 F4PD-Ia-b-1 
Nakikilala ang 
iba’t uri ng media 
na nakalimbag at 
hindi nakalimbag 

F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura 
ng may akda ng 
tekstong 
napakinggan o 
nabasa 
 

3 

F4PN-lb-i-16 
Natutukoy ang damdamin 
ng tagapagsalita ayon sa 
tono,diin, bilis at 
intonasyon 
 

F4PS-lc-4 
Naiuugnay ang 
sariling 
karanasang sa  
napakinggang 
teksto 

F4WG-Ia-e-2 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pangngalan sa 
pagsasalita 
tungkol sa sarili,sa 
mga tao, hayop, 
lugar, bagay at 
pangyayari sa 
paligid 

 F4PB-Ic-16 
Nababasa ang 
maikling tula nang 
may tamang bilis, 
diin, ekspresyon 
at intonasyon 

 F4PU-Ic-2.2 
Nakasusulat ng 
maikling tula 

 F4PL-0a-j-1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 

4 

F4PN-Id-h-3.2 
Nasasagot ang mga tanong 
tungkol sa napakinggang 
balita 

F4PS-Id-i-1 
Naipapahayag ang 
sariling opinyon   
o reaskyon sa 
isang 
napakinggang 
isyu o usapan 

F4WG-Ia-e-2 
Nagagamit nang  
wasto ang mga 
pangngalan sa 
pagsasalita 
tungkol sa sarili,sa 
mga tao, hayop, 
lugar, bagay at 
pangyayari sa 
paligid 

F4P-Id-1.10 
Naibibigay ang 
kahulugan ng salita 
sa pamamagitan ng 
pormal na 
depinisyon 
 

F4PB-Ia-d-3.1 
Nasasagot ang 
mga tanong sa 
binasang kuwento 
 

 F4PU-Id-h-
2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagsasalaysay 
 

 F4PL-0a-j-4 
Napapahalagahan 
ang mga tekstong 
pampanitikan sa 
pamamagitan ng 
aktibong pakikilahok 
sa usapan at 
gawaing 
pampanitikan 
 

5 

F4PN-Ie-j-1.1 
Nasusunod ang 
napakinggang panuto o 
hakbang ng isang gawain 

F4PS-Ie-j-8.5 
Nakapagbibigay 
ng panuto na may 
2-3 hakbang 
gamit ang 
pangunahing 
direksyon 

F4WG-Ia-e-2 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
pangngalan sa 
pagsasalita 
tungkol sa sarili,sa 
mga tao, lugar, 
bagay at 
pangyayari sa 
paligid 

F4PT-Ie-1.13 
Naibibigay ang 
kahulugan ng salita 
sa pamamagitan ng 
paglalarawan 

F4PB-Ie-5.4 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
kuwento sa tulong 
ng nakalarawang 
balangkas 

  F4PD-Ie-2 
Naibibigay ang 
kahalagahan ng 
media (hal. pang-
impormasyon, 
pang-aliw, 
panghikayat) 

F4PL-0a-j-5 
Naibabahagi ang 
karanasan sa 
pagbasa upang 
makahikayat ng 
pagmamahal sa 
pagbasa ng panitikan 
 

6 

F4PN-If-3.2 
Nasasagot ang mga tanong 
tungkol sa mga 

F4PS-Ib-h-6.1 
Naisasalaysay 
muli ang 

F4WG-If-j-3 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 

 F4PB-If-j-3.2.1 
Nasasagot ang 
mga tanong na 

F4EP-If-h-14 
Nakasusulat ng 
balangkas ng 

F4PU-Id-h-
2.1 
Nakasusulat ng 

 F4PL-0a-j -2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa 
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LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, at Panitikan 

(Wikang 
Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa 
Pag-aaral 

mahahalagang detalye ng 
napakinggang balita 
 

napakinggang 
teksto gamit ang 
mga larawan 

panghalip sa 
usapan at 
pagsasabi tungkol 
sa sariling 
karanasan 

bakit at paano binasang teksto 
sa anyong 
pangungusap o 
paksa 

talatang 
nagbabalita 
 

sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

7 

F4PN-Ih-3.2 
Nasasagot ang mga tanong 
tungkol sa napakinggang 
balita 

F4PS-Ig-12.9 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa iba’t 
ibang sitwayson 
pakikipag 
talastasan sa text 
(SMS) 

F4WG-Ifg-j-3 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
panghalip sa 
usapan at 
pagsasabi tungkol 
sa sariling 
karanasan 

F4PT-Ig-1.4 
Naibibigay ang 
kahulugan ng salita 
sa pamamagitan ng 
kasingkahulugan 
 

F4PB-If-j-3.2.1 
Nasasagot ang 
mga tanong na 
bakit at paano 

 F4PU-Id-h-
2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagsasalaysay 
 

F4PD-Ig-3 
 
Nasasagot ang 
mga tanong 
tungkol sa 
pinanood 

F4PL-0a-j – 6 
 
Naipakikita ang 
pagtanggap sa mga 
ideya ng nabasang 
teksto/akda 
 

8 

F4PN-Id-h-3.2 
 
Nasasagot ang mga tanong 
tungkol sa napakinggang 
balita 

F4PS- Ib-h-6.1 
 
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
mga larawan 

F4WG-If-j-3 
 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
panghalip sa 
usapan at 
pagsasabi tungkol 
sa sariling 
karanasan 

 F4PB-Ib-h-2.1 
 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panuto 

F4EP-If-h-14 
 
Nakasusulat ng 
balangkas ng 
binasang teskto 
sa anyong 
pangungusap o 
paksa 

  F4PL-0a-j-3 
 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura 
ng may akda ng 
tekstong 
napakinggan o 
nabasa 
 

9 

F4PN-Ib-i-16 
 
Natutukoy ang damdamin 
ng nagsasalita  ayon sa 
tono,diin,bilis at intonasyon 
 

F4PS-Id-i-1 
 
Naipahahayag ang 
sariling opinyon  o 
reaskyon sa isang 
napakinggang 
isyu o usapan 

F4WG-If-j-3 
 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
panghalip sa 
usapan at 
pagsasabi tungkol 
sa sariling 
karanasan 

F4PT-Ii-1.5 
 
Naibibigay ang 
kahulugan ng salita 
sa pamamagitan ng 
kasalungat 
 

F4PB-Ii-24 
 
Natutukoy ang  
bahagi ng 
binasang kuwento 
- simula 
kasukdulan 
katapusan 

   F4PL-0a-j-2 
 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa 
sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

10 

F4PN-Ie-j-1.1 
 
Nasusunod ang 
napakinggang panuto o 
hakbang ng isang gawain 

F4PS-Ie-j-8.5 
 
Nakapagbibigay 
ng panuto na may 
3-4 hakbang 
gamit ang 
pangunahing 
direksyon 

F4WG-If-j-3 
 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
panghalip sa 
usapan at 
pagsasabi tungkol 
sa sariling 
karanasan 

 F4PB-If-j-3.2.1 
 
Nasasagot ang 
mga tanong na 
bakit at paano 

F4EP-Ij-5 
 
Nagagamit nang 
wasto ang mga 
bahagi ng aklat 
tulad ng Talaan 
ng Nilalaman, 
Talahuluganan, 

  F4PL-0a-j-7 
 
Naipakikita ang hilig 
sa pagbasa sa 
pmamagitan ng 
pagpili ng 
babasahing angkop 
sa edad 
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IKALAWANG  MARKAHAN  
 

 
LINGGO 

Pakikinig 
(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, at Panitikan (Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa 
 Pag-aaral 

P
A

M
A

N
T

A
Y

A
N

G
 

P
A

N
G

N
IL

A
L
A

M
A

N
 Naipamamalas ang 

kakayahan sa 
mapanuring 
pakikinig at pag-
unawa sa 
napakinggan 

Naipamamalas ang kakayahan at 
tatas sa pagsasalita  at  
pagpapahayag ng sariling ideya, 
kaisipan, karanasan at damdamin 

Naisasagawa ang mapanuring pagbasa 
sa iba’t ibang uri ng teksto at 
napapalawak ang talasalitaan 

Naipamamalas ang iba’t 
ibang kasanayan sa pag-
unawa ng  iba’t ibang 
teksto 

Napauunlad ang 
ksanayan sa 
pagsulat ng iba’t 
ibang uri ng 
sulatin 

Naipamamalas 
ang kakayahan 
sa mapanuring 
panonood ng 
iba’t ibang uri ng 
media 

Naipamamalas ang 
pagpapahalaga at 
ksanayan sa paggamit 
ng wika sa 
komunikasyon at 
pagbasa ng iba’t ibang 
uri  ng panitikan 

P
A

M
A

N
T

A
 Y

A
N

 
S

A
 P

A
G

G
A

N
A

P
 Naisasakilos ang 

napakinggang 
kuwento o usapan 

Naisasalaysay muli ang binasang 
kuwento 

Nakabubuo ng nakalarawang balangkas 
batay sa binasang tekstong pang-
impormasyon 

Nagagamit ang silid-
aklatan at ang mga gamit 
dito tulad ng card 
catalog, DCS, call number  

Nakasusulat ng 
talatang 
naglalarawan 

Naisasakilos ang 
napanood 

Napahahalagan ang 
wika at panitikan sa 
pamamagitan ng 
pasgsali sa usapan at 
talakayan, paghiram sa 
aklatan, pagkukuwento 
at  pagsulat ng tula at 
kuwento 

TATAS 

F4TA-0a-j-1 
Nakikinig at 
nakatutugon nang 
angkop at wasto 

F4TA-0a-j-2 
Naipahahayag ang 
ideya/kaisipan/damdamin/reaksyon 
nang may wastong tono, diin, bilis, 
antala at intonasyon  

F4TA-0a-j-3 
Nababasa ang usapan, tula, talata, 
kuwento nang may tamang bilis, diin, 
tono, antala at ekspresyon  

 F4TA-0a-j-4 
Naisusulat nang 
malinaw at 
wasto ang  mga 
pangungusap at 
talata 

 
 
 
 
 
 

 

1 

F4PN-IIa-5 
Naisasakilos ang 
bahagi ng kuwento 
na nagustuhan 

F4PS-IIa-
12.10 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwayson  
paghingi ng 
pahintulot 
 

F4WG-IIa-c-4 
Nagagamit nang 
wasto ang pang-
uri sa 
paglalarawan ng 
tao, lugar, bagay 
at pangyayari  
sa sarili 
ibang tao 
katulong sa 
pamayanan 

 F4PB-IIa-17 
Nahuhulaan ang 
maaaring 
mangyari sa 
teksto gamit ang 
dating karanasan/ 
kaalaman 

F4EP-IIa-c-6 
Nakakagamit ng 
pangkalahatang 
sanggunian ayon sa 
pangangailangan tulad ng 
diksiyonaryo  

F4PU-IIa-j-1 
Nababaybay 
nang wasto ang 
mga  
salitang   
natutuhan sa  
aralin  
 at hiniram 
kaugnay ng  
ibang asignatura 

 F4PL-0a-j1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 
 

2 

F4PN-IIb-12 
Nakapagbibigay ng 
hinuha sa 
kalalabasan ng 
mga pangyayari sa 
napakinggang 
teskto 

F4PS-IIb-c-1 
Naipahahayag 
ang sariling 
opinyon  o 
reaskyon sa 
isang 
napakinggang 
isyu o usapan 

F4WG-IIa-c-4 
Nagagamit nang 
wasto ang pang-
uri sa 
paglalarawan ng 
tao, lugar, bagay 
at pangyayari  
sa sarili 
ibang tao 
katulong sa 
pamayanan 

F4PT-IIb-g-4.1 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
salitang iisa ang 
baybay ngunit 
magkaiba ang diin  

F4PB-IIb-5.2 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
kuwento sa 
pamamagitan ng 
pamatnubay na 
tanong  

 F4PU-IIb-2.3 
Nakasusulat ng 
liham paanyaya 
 

F4PD-II-b-4 
Naisasadula ang 
nagustuhang 
bahagi ng 
napanood 

F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura ng 
may akda ng tekstong 
napakinggan o nabasa 
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LINGGO 

Pakikinig 
(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, at Panitikan (Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa 
 Pag-aaral 

3 

F4PN-IIc-7 
Naibibigay ang 
paksa ng 
napakinggang 
teksto 

F4PS-IIb-c-1 
Naipahahayag 
ang sariling 
opinyon  o 
reaskyon sa 
isang 
napakinggang 
isyu o usapan 

F4WG-IIa-c-4 
Nagagamit nang 
wasto ang pang-
uri sa 
paglalarawan ng 
tao, lugar, bagay 
at pangyayari  
sa sarili 
ibang tao 
katulong sa 
pamayanan 

F4PT-IIc-1.10 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pormal na 
depinisyon 
 

F4PB-IIc-g-
3.1.2 
Nasasagot ang 
mga tanong sa 
binasang tekstong 
pang-
impormasyon  
recount 

F4EP-IIa-c-6 
Nakagagamit ng 
pangkalahatang 
sanggunian tulad ng 
diksiyonaryo ayon sa 
pangangailangan 
 
 
 

F4PU-IIc-d-
2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagbabalita 
 
 

F4PD-II-c-5.1 
Nasasabi ang 
paksa ng 
napanood na 
patalastas 

F4PL-0a-j-1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 

4 

F4PN-IId-15 
Nakikinig nang 
mabuti sa 
nagsasalita upang 
maulit at 
mabigyang-
kahulugan ang 
mga pahayag 
 

F4PS-II-12d-
12.11 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyon 
(pagpapahayag 
ng pasasalamat) 

F4WG-IId-g-5 
Nagagamit ang 
pandiwa ayon sa 
panahunan sa 
pagsasalaysay ng  
nasaksihang 
pangyayari 
 

 F4PB-IIdi-6.1 
Nasasabi ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari 
sa binasang teksto 

F4EP-IId-f-2.3 
Nabibigyang-kahulugan 
ang bar 
grap/dayagram/talahanay
an/tsart 

F4PU-IIc-d-
2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagbabalita 
 

 F4PL-0a-j-4 
Napapahalagahan ang 
mga tekstong 
pampanitikan sa 
pamamagitan ng 
pagpapakita ng 
sigasig/interes sa 
pagbasa 
 

5 

F4PN-IIe-12.1 
Nailalarawan ang 
tagpuan, tauhan, 
pangyayari sa 
kuwentong 
napakinggan 

F4PS-IIe-f-
12.1 
Nailalarawan 
ang tauhan 
batay sa ikinilos, 
ginawi , sinabi  
at naging 
damdamin  

F4WG-IId-g-5 
Nagagamit ang 
pandiwa ayon sa 
panahunan sa 
pagsasalaysay ng  
nasaksihang 
pangyayari 

F4PT-IIe-1.4 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
kasingkahulugan 
 

F4PB-IIe-3.2.1 
Nasasagot ang 
mga tanong na 
bakit at paano sa 
isang alamat 

F4EP-IIe-g-8 
Naipakikita ang nakalap 
na impormasyon sa 
pamamagitan ng 
nakalarawang balangkas  

F4PU-IIe-g-
2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
naglalarawan  
 
 

F4PD-IIe-j-6 
Nakapagbibigay 
ng reaksyon sa 
napanood 

F4PL-0a-j-5 
Naibabahagi ang 
karanasan sa pagbasa 
upang makahikayat ng 
pagkahilig  sa pagbasa 
ng panitikan 

6 

F4PN-IIf-3.1 
Nasasagot ang 
mga literal na 
tanong tungkol sa 
napakinggang 
alamat 

F4PS-IIe-f-
12.1 
Nailalarawan 
ang tauhan 
batay sa ikinilos 
o ginawi o sa 
sinabi  at 
damdamin 

F4WG-IId-g-5 
Nagagamit ang 
pandiwa ayon sa 
panahunan sa 
pagsasalaysay ng  
napakinggang 
usapan 

 F4PB-IIi-h-2.1 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panuto 

F4EP-IId-f-2.3 
Nabibigyang-kahulugan 
ang bar 
grap/dayagram/tsart  

F4PU-IIa-j-1 
Nababaybay 
nang wasto ang 
mga  
salitang   
natutuhan sa  
aralin at hiniram 
kaugnay ng 
ibang asignatura 

F4PD-II-f-5.2 
Nasasabi ang 
paksa ng 
napanood na  
maikling pelikula 

F4PL-0a-j-2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

7 

F4PN-IIg-8.2 
Naibibigay ang 
sariling wakas ng 
napakinggang 
alamat 

F4PS-IIg-4 
Naiuugnay ang 
sariling 
karanasang sa  
napakinggang 
teksto 

F4WG-IId-g-5 
Nagagamit ang 
pandiwa ayon sa 
panahunan sa 
pagsasalaysay ng  
sariling karanasan 

F4PT-IIb-g-4.1 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
salitang iisa ang 
baybay ngunit 
magkaiba ang diin 

F4PB-IIc-g-
3.1.2 
Nasasagot ang 
mga tanong sa 
binasang tekstong 
pang-
impormasyon 
(procedure) 

F4EP-IIe-g-8 
Naipakikita ang nakalap 
na impormasyon sa 
pamamagitan ng 
nakalarawang balangkas 

F4PU-IIe-g-
2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
naglalarawan  
 

F4PD-II-g-22 
Nasusuri ang 
damdamin ng 
mga tauhan sa 
napanood 

F4PL-0a-j-6 
Napahahalagahan ang  
mensahe ng binasang 
akda  
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LINGGO 

Pakikinig 
(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, at Panitikan (Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa 
 Pag-aaral 

8 

F4PN-IIh-8.2 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
tekstong 
napakinggan  
 sa tulong ng 
pangungusap  

F4PS-IIh-i-6.2 
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
mga 
pangungusap 

F4WG-IIh-j-6 
Nagagamit nang 
wasto ang 
pariralang pang-
abay sa 
paglalarawan ng 
kilos  

 F4PB-IIf-h-2.1 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panuto 

F4EP-IIh-j-9 
Nagagamit nang wasto 
ang  
-card catalog 
-OPAC (Online Public 
Access Catalog) 

F4PU-IIh-i-
2.3 
Nakasusulat ng 
liham na nag-
aaplay o 
nagpiprisinta ng 
trabaho 
 

 F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura ng 
may akda ng tekstong 
napakinggan o nabasa 
 

9 

F4PN-IIi-18.1 
Naibibigay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari sa 
napakinggang 
teksto 

F4PS-IIh-i-6.2 
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
mga 
pangungusap  

F4WG-IIh-j-6 
Nagagamit nang 
wasto ang 
pariralang pang-
abay sa 
paglalarawan ng 
kilos 

F4PT-IIi-1.5 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
kasalungat 

F4PB-IId-i-6.1 
Nasasabi ang 
sanhi at bunga sa 
mga pangyayari 
ng binasang 
teksto 

F4EP-IIh-j-9 
Nagagamit nang wasto 
ang  
-card catalog 
-OPAC (Online Public 
Access Catalog) 

F4PU-IIh-i-
2.3 
Nakasusulat ng 
liham na nag-
aaplay o 
nagpiprisinta  
ng trabaho 
 

 F4PL-0a-j-2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

10 

F4PN-IIj-1.1 
Nakasusunod ang 
napakinggang 
panuto o hakbang 
ng isang gawain 

F4PS-IIj-8.5 
Nakapagbibigay 
ng panuto  
gamit ang 
pangunahing 
direksyon 

F4WG-IIh-j-6 
Nagagamit nang 
wasto ang 
pariralang pang-
abay sa 
paglalarawan ng 
kilos 

F4PT-IIj-1.8 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita ayon sa mga 
sitwasyong 
pinaggamitan nito  

F4PB-IIj-3.1 
Nasasagot ang 
mga tanong sa 
binasang 
nobelang pambata 
 

F4EP-IIh-j-9 
Nagagamit nang wasto 
ang  
-card catalog 
-OPAC (Online Public 
Access Catalog) 

F4PU-IIa-j-1 
Nababaybay 
nang wasto ang 
mga salitang   
natutuhan sa  
aralin at hiniram 
kaugnay ng 
ibang asignatura 
 

F4PD-II-e-j-6 
Nakapagbibigay 
ng reaksyon sa 
napanood 

F4PL-0a-j-7 
Naipakikita ang hilig sa 
pagbasa 
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 IKATLONG  MARKAHAN  
 

LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, Literasi at 

Panitikan 
(Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa  
Pag-aaral 

P
A

M
A

N
T

A
Y

A
N

G
 

P
A

N
G

N
IL

A
L
A

M
A

N
 Naipamamalas 

ang kakayahan sa 
mapanuring 
pakikinig at pag-
unawa sa 
napakinggan 

Naipamamalas ang kakayahan at 
tatas sa pagsasalita at pagpapahayag 
ng sariling ideya, kaisipan, karanasan 
at damdamin 

Naisasagawa ang mapanuring pagbasa 
sa iba’t ibang uri ng teksto at 
napapalawak ang talasalitaan 

Naipamamalas ang iba’t 
ibang kasanayan upang 
maunawaan ang iba’t 
ibang teksto 

Napauunlad ang 
kasanayan sa 
pagsulat ng iba’t 
ibang uri ng 
sulatin 

Naipamamalas 
ang kakayahan 
sa mapanuring 
panonood ng 
iba’t ibang uri ng 
media 

Naipamamalas ang 
pagpapahalaga at 
kasanayan sa paggamit 
ng wika sa 
komunikasyon at 
pagbasa ng iba’t ibang 
uri  ng panitikan 

P
A

M
A

N
T

A
 Y

A
N

 

S
A

 P
A

G
G

A
N

A
P

 

Nakasusunod sa 
napakinggang 
hakbang 

Nakapagbibigay ng panuto, 
naisasakilos ang katangian ng mga 
tauhan sa napakinggang kuwento 

Nakabubuo ng timeline batay sa binsang 
talambuhay, kasaysayan 

Nakagagawa ng mapa 
ng konsepto upang 
maipakita ang nakalap 
na impormasyon o datos 

Nakasusulat ng 
sariling kuwento 
o tula 

Nakaguguhit at 
nakasusulat ng 
tula o talata 
batay sa 
pinanood 

Napapahalagan ang 
wika at panitikan sa 
pamamagitan ng pagsali 
sa usapan at talakayan, 
paghiram  sa aklatan, 
pagkukuwento, psgsulat 
ng tula at kuwento 

TATAS 

F4TA-0a-j-1 
Nakikinig at 
nakatutugon nang 
angkop at wasto 

F4TA-0a-j-2 
Naipahahayag ang 
ideya/kaisipan/damdamin/reaksyon 
nang may wastong tono, diin, bilis, 
antala at intonasyon  

F4TA-0a-j-3 
Nababasa ang usapan, tula, talata, 
kuwento nang may tamang bilis, diin, 
tono, antala at ekspresyon  

 F4TA-0a-j-4 
Naisusulat nang 
malinaw at 
wasto ang  mga 
pangungusap at 
talata 

  

1 

F4PN-IIIa-e-1.1 
Nasusunod ang 
napakinggang 
panuto o hakbang 
ng isang gawain  

F4PS-IIIa-8.6 
Nakapagbibigay 
ng panuto ng 
may 3-4 na 
hakbang gamit 
ang 
pangalawang 
direksyon  

F4WG-IIIa-c-6 
Nagagamit ang 
pang-abay sa 
paglalarawan ng 
kilos 

F4PT-IIIa-1.8 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
sitwasyong 
pinaggamitan 

F4PB-IIIa-3.2.1 
Nasasagot ang mga 
tanong (bakit at 
paano) batay sa  
tekstong pang-
impormasyon 
(procedure)  

 F4PU-IIIa-2.4 
Nakasusulat ng 
simpleng panuto  
 

 F4PL-0a-j-1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 
 

2 

 F4PN-IIIb-h-
3.2 
Nasasagot ang 
mga tanong na 
bakit at paano 
batay sa tekstong 
napakinggan  

F4PS-IIIb-2.1 
Nailalarawan 
ang tauhan 
batay sa ikinilos 
o ginawi  

F4WG-IIIa-c-6 
Nagagamit ang 
pang-abay sa 
pagalalarawan ng 
kilos 

F4PT-IIIb-i-1.7 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
katuturan 

F4PB-IIIb-18 
Nakagagawa ng 
isang timeline- 
kasaysayan  

F4EP-IIIb-8 
Naipakikita ang nakalap 
na impormasyon sa 
pamamagitan ng 
nakalarawang balangkas 
o dayagram  

F4PU-IIIb-2.5 
Nakasusulat ng 
sariling 
talambuhay  

 F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura ng 
may akda ng tekstong 
napakinggan o nabasa 
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LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, Literasi at 

Panitikan 
(Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa  
Pag-aaral 

3 

F4PN-IIIb-h-
3.2 
Nasasagot ang 
mga tanong na 
bakit at paano 
batay sa tekstong 
napakinggan 

F4PS-III-12c-
12.12 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyon  
pagpapahayag 
ng sariling 
opinyon 

F4WG-IIIa-c-6 
 
Nagagamit ang 
pang-abay sa 
pagalalarawan ng 
kilos 
 
 

F4PT-IIIb-i-1.7 
 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
katuturan 

F4PB-IIIc-17 
 
Nahuhulaan ang 
maaaring kalabasan 
ng mga pangyayari 
sa teksto sa tulong 
ng dating 
karanasan/ 
kaalaman 

F4EP-IIIc-f-10 
 
Nakakukuha ng tala 
buhat sa binasang teksto 

F4PU-IIIc-1 
 
Nababaybay 
nang wasto 
ang salitang   
natutuhan sa  
aralin / hiram 

F4PD-III-c-
7.1 
Naipakikita ang 
pag-unawa sa 
pinanood sa 
pamamagitan ng 
pagsasakilos 
nito 

F4PL-0a-j-1 
 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 

4 

F4PN-IIId-18 
Naisasalaysay ang 
mahahalagang 
pangyayari sa 
napakinggang 
talambuhay  
 

F4PS-IIId 
12.13 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyong  
tulad ng  
pagpapahayag 
ng hindi 
pagsang-ayon   

F4WG-IIId-e-9 
Nagagamit ang 
pang-abay at 
pang-uri sa 
paglalarawan 
 
F4WG-IIId-e-
9.1 
 
Natutukoy ang 
kaibahan ng 
pang-abay  at 
pang-uri 

F4PT-IIId-e-
1.11 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pagbibigay ng 
halimbawa 
 

F4PB-IIId-20 
Nagmumungkahi ng 
iba pang maaaring 
mangyari sa isang 
kuwento gamit ang 
dating karanasan o 
kaalaman 

F4EP-IIId-e-11 
Nakakukuha ng 
impormasyon sa 
pamamagitan ng 
pahapyaw na pagbasa  

F4PU-IIId-2.5 
Nakasusulat ng 
sariling kuwento 
 

 F4PL-0a-j-4 
Napapahalagahan ang 
mga tekstong 
pampanitikan sa 
pamamagitan ng 
pagsulat ng reaksyon o 
saloobin ukol dito  
 

5 

F4PN-IIIa-e-1.1 
Nasusunod ang 
napakinggang 
panuto o hakbang 
ng isang gawain 

F4PS-IIIe-8.8 
Nakapagbibigay 
ng mga 
hakbang sa 
isang gawain 

F4WG-IIId-e-9 
Nagagamit ang 
pang-abay at 
pang-uri sa 
paglalarawan 

F4PT-IIId-e-
1.11 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pagbibigay ng 
halimbawa 

F4PB-IIIe-h-11.2 
Natutukoy ang mga 
sumusuportang 
detalye sa 
mahalagang 
kaisipan sa 
nabasang teksto  

F4EP-IIId-e-11 
Nakakakuha ng 
impormasyon sa 
pamamagitan ng 
pahapyaw na pagbasa 

F4PU-IIIe-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagbabalita 
 

 F4PL-0a-j-5 
Naibabahagi ang 
karanasan sa pagbasa 
upang makahikayat ng 
pagmamahal sa pagbasa 
ng panitikan 

6 

F4PN-IIIf-3.1 
Nasasagot ang 
mga literal na 
tanong tungkol sa 
napakinggang tula  

F4PS-IIIf-
12.14 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyon  
pagtatanong ng 
direskyon  

F4WG-IIIf-g-10 
Nagagamit nang 
wasto ang pang-
angkop sa 
pakikipag 
talastasan  

F4PT-IIIf-4.2 
Nabibigyang-
kahulugan ang 
salitang hiram  

F4PB-IIIf-19 
Nasusuri kung 
opinyon o 
katotohanan ang 
isang pahayag  

F4EP-IIIc-f-10 
Nakakukuha ng tala 
buhat sa binasang teksto 

F4PU-IIIf-2.3 
Nakasusulat ng 
liham paanyaya 

 F4PL-0a-j-2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

7 

F4PN-IIIg-17 
Nakapagbibigay 
ng angkop na 
pamagat sa 
tekstong narinig 

F4PS-IIIg-4 
Naiuugnay ang 
sariling 
karanasang sa  
napakinggang 
teksto 

F4WG-IIIf-g-10 
Nagagamit nang 
wasto ang pang-
angkop sa 
pakikipag 
talastasan 

 

F4PB-IIIg-8 
Nabibigyan ng 
angkop na pamagat 
ang talatang binasa 

 F4PU-IIIg-h-3 
Naiguguhit ang 
paksa ng 
binasang teksto 

 F4PL-0a-j-6 
Naipakikita ang 
kasiyahan sa mga 
nabasang teksto 
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LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, Literasi at 

Panitikan 
(Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa  
Pag-aaral 

8 

F4PN-IIIb-h-
3.2 
Nasasagot ang 
mga tanong na 
bakit at paano 
batay sa tekstong 
napakinggan  

F4PS-III-j-6.6 
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
sariling salita  

F4WG-IIIh-11 
Nagagamit nang 
wasto at angkop 
ang pangatnig  

 F4PB-IIIe-h-11.2 
Natutukoy ang mga 
sumusuportang 
detalye sa 
mahalagang 
kaisipan sa 
nabasang teksto 

F4EP-IIIh-7.1 
Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan 

F4PU-IIIg-h-3 
Naiguguhit ang 
paksa ng 
binasang tula 

F4PD-IIIh-7.2 
Naipakikita ang 
pag-unawa sa 
pinanood sa 
pamamagitan ng 
pagdurugtong 
ng ibang 
pagwawakas 
ayon sa sariling 
saloobin o 
paniniwala  
 

F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura ng 
may akda ng tekstong 
napakinggan o nabasa 

9 

F4PN-IIIi-18.2 
Naibibigay ang 
sanhi at bunga ng 
mga pangyayari 
sa napakinggang 
ulat 

 F4WG-IIIi-j-8 
Nagagamit nang 
wasto at angkop 
na simuno at 
panag uri sa 
pangungusap  

F4PT-IIIb-i-1.7 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
katuturan 

F4PB-IIIi-6.1 
Nasasabi ang sanhi 
at bunga ng mga 
pangyayari 

F4EP-IIIi-j-9 
Nagagamit nang wasto 
ang  
-card catalog 
-OPAC (Online Public 
Access Catalog) 

F4PU-IIIi-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagsasalysay  
 

 F4PL-0a-j-2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

10 

F4PN-IIIj-8.4 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
tekstong 
napakinggan  

F4PS-IIIh-j-
6.6 
Naisasalaysay 
muli ang 
napakinggang 
teksto gamit ang 
sariling salita sa 
loob ng isang 
talata 

F4WG-IIIi-j-8 
Nagagamit nang 
wasto at angkop 
ang  simuno at 
panag uri sa 
pangungusap 

 

F4PB-IIIj-5.5 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
kuwento sa 
pamamagitan ng 
dugtungan 

F4EP-IIIi-j-9 
Nagagamit nang wasto 
ang  
-card catalog 
-OPAC (Online Public 
Access Catalog) 

F4PU-IIIj-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
naglalarawan  

 F4PL-0a-j-7 
Naipakikita ang hilig sa 
pagbasa sa 
pamamagitan ng 
paggamit ng mga 
kagamitan sa silid-
aklatan  
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IKAAPAT NA MARKAHAN  
 

LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, Literasi at 

Panitikan 
(Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa  
Pag-aaral 

P
A

M
A

N
T

A
Y

A
N

G
 

P
A

N
G

N
IL

A
L
A

M
A

N
 Naipamamalas 

ang kakayahan sa 
mapanuring 
pakikinig at pag-
unawa sa 
napakinggan 

Naipamamalas ang kakayahan at 
tatas sa pagsasalita at pagpapahayag 
ng sariling ideya, kaisipan, karanasan 
at damdamin 

Naisasagawa ang mapanuring pagbasa 
sa iba’t ibang uri ng teksto at 
napalalawak ang talasalitaan 

Naipamamalas ang iba’t 
ibang kasanayan upang 
maunawaan ang iba’t 
ibang teksto 

Napauunlad ang 
kasanayan sa 
pagsulat ng iba’t 
ibang uri ng 
sulatin 

Naipamamalas 
ang kakayahan 
sa mapanuring 
panood ng iba’t 
ibang uri ng 
media 

Naipamamalas ang 
pagpapahalaga at 
kasanayan sa paggamit 
ng wika sa 
komunikasyon at 
pagbasa ng iba’t ibang 
uri  ng panitikan 
 
 

P
A

M
A

N
T

A
 Y

A
N

 

S
A

 P
A

G
G

A
N

A
P

 

Nakapagtatala ng 
impormasyong 
napakinggan 
upang makabuo 
ng balangkas at 
makasulat ng 
buod o lagom 

Nakapagsasagawa ng radio 
broadcast/teleradyo 

Nakapagbubuod ng binasang teksto Nagagamit ang 
pahayagan sa pagkalap 
ng impormasyon   

Nakasusulat ng 
ulat tungkol sa 
binasa o 
napakinggan 

Nakabubuo ng 
sariling 
patalatastas 

Napapahalagan ang 
wika at panitikan sa 
pamamagitan ng pagsali 
sa usapan at talakayan, 
paghiram sa aklatan, 
pagkukuwento , 
pagsulat ng tula at 
kuwento 
 

TATAS 

F4TA-0a-j -1 
Nakikinig at 
nakatutugon nang 
angkop at wasto 

F4TA-0a-j-2 
Naipahahayag ang 
ideya/kaisipan/damdamin/reaksyon 
nang may wastong tono, diin, bilis, 
antala at intonasyon  

F4TA-0a-j-3 
Nababasa ang usapan, tula, talata, 
kuwento nang may tamang bilis, diin, 
tono, antala at ekspresyon  

 F4TA-0a-j4 
Naisusulat nang 
malinaw at 
wasto ang mga 
pangungusap at 
talata 

  

1 

F4PN-IVa-1.1 
Nakasusunod sa  
napakinggang 
panuto o hakbang 
ng isang gawain 

F4PS-IVa-8.7 
Nakapagbibigay 
ng panuto na 
may 3-4 na 
hakbang 
gamit ang 
pangunahin at 
pangalawang  
direksyon 

F4WG-IVa-13.1 
Nagagamit ang 
iba’t ibang mga 
uri ng 
pangungusap  
sa pagsasalaysay 
ng sariling 
karanasan 
 

F4PT-IVa-1.12 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pag-uugnay sa 
sariling karanasan  

F4PB-IVa-5 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
kuwento 

F4EP-IVa-d-8 
Naipakikita ang nakalap 
na impormasyon sa 
pamamagitan ng 
nakalarawang balangkas 
o dayagram 

F4PU-IV 
ab-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
naglalarawan  

 F4PL-0a-j-1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 
 

2 

F4PN-IVb-7 
Naibibigay ang 
paksa ng 
napakinggang 
teksto 

F4PS-IVb-
12.15 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyon 
(pagsasabi ng 
panga 
ngailangan) 
 

F4WG-IVb-e-
13.2 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
pangungusap  
sa pakikipag-usap 
 

F4PT-Ib-f-4.3 
Nabibigyang-
kahulugan ang  
tambalang salita  

F4PB-IVb-c-3.2.1 
Nasasagot ang mga 
tanong na bakit at 
paano sa tekstong 
pang-impormasyon-
paliwanag 

F4EP-IVb-e-10 
Nakakukuha ng tala 
buhat sa binasang teksto 

F4PU-IV 
a-b-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
naglalarawan  

F4PD-IV 
b-e-8 
Naiuugnay ang 
sariling 
karanasan sa 
pinanood 

F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura ng 
may akda ng tekstong 
napakinggan o nabasa 
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LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, Literasi at 

Panitikan 
(Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa  
Pag-aaral 

3 

F4PN-IVc-5 
Naisasakilos ang 
napakinggang 
awit  

F4PS-IVc-
12.16 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyon 
pagsasabi ng 
puna 

F4WG-IVc-g-
13.3 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
pangungusap  
sa pakikipag-
debate tungkol sa 
isang isyu  
 

F4PT-IVc-h-4.4 
Nabibigyang-
kahulugan ang  
matalinghagang 
salita  

F4PB-IVb-c-3.2.1 
Nasasagot ang mga 
tanong na bakit at 
paano sa tekstong 
pang-impormasyon-
discussion  

F4EP-IVc-6 
Nakagagamit ng 
pangkalahatang 
sanggunian ayon sa 
pangangailangan  

F4PU-IVc-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagsasalysay  

 
 

F4PL-0a-j-1 
Naipagmamalaki ang 
sariling wika sa 
pamamagitan ng 
paggamit nito 
 

4 

F4PN-IVd-f-3.2 
Nasasagot ang 
bakit at paano 

F4PS-IVd-
12.17 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwayson 
pagbibigay ng 
mungkahi o 
suhestyon   

F4WG-IVd-h-
13.4 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
pangungusap  
sa pag –iinterview 

F4PT-I Vd-e-
1.10 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pormal na 
depinisyon ng 
salita  

F4PB-IVd-19 
Nasusuri kung ang 
pahayag ay opinion 
o katotohanan 

F4EP-IVa-d-8 
Naipakikita ang nakalap 
na impormasyon sa 
pamamagitan ng 
nakalarawang balangkas 
o dayagram 

F4PU-IV 
d-f-2.6 
Nakasusulat ng 
editoryal  
 

 
 

F4PL-0a-j-4 
Napapahalagahan ang 
mga tekstong 
pampanitikang nabasa 
sa klase 
 

5 

F4PN-IVd-f-3.2 
Nasasagot ang 
bakit at paano 

F4PS-IVe-
12.18 
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa 
iba’t ibang 
sitwasyon  
(pag-oorder sa 
Internet) 

F4WG-IVb-e-
13.2 
Nagagamit ang 
mga uri ng 
pangungusap  
sa pakikipag 
talastasan  

F4PT-I Vd-e-
1.10 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pormal na 
depinisyon ng 
salita 

F4PB-IVe-15 
Naibibigay ang 
bagong natuklasang 
kaalaman mula sa 
binasang teksto  
 

F4EP-IVb-e-10 
Nakakukuha ng tala 
buhat sa binasang teksto 

F4PU-IVe-2.1 
Nakasusulat ng 
talatang 
nagbibigay ulat 
tungkol sa isang 
pangyayaring 
nasaksihan  

F4PD-Ib-e-8 
Naiuugnay ang 
sariling 
karanasan sa 
pinanood 

F4PL-0a-j-5 
Naibabahagi ang 
karanasan sa pagbasa 
upang makahikayat ng 
iba na magbasa ng 
panitikan  

6 

F4PN-IVd-f-3.2 
Nasasagot ang 
bakit at paano 

F4PS-IVf-g-1 
Naipapahayag 
ang sariling 
opinyon  o 
reaskyon sa 
isang 
napakinggang 
isyu 
 

F4WG-IVf-13.5 
Nagagamit ang uri 
ng pangungusap  
sa pagpapakilala 
ng produkto 
 

F4PT-Ib-f-4.3 
Nabibigyang-
kahulugan ang  
tambalang salita  

F4PB-IVf-j-16 
Nakapagbibigay ng 
buod o lagom 

F4EP-IVg-j-7.1 
Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan 

F4PU-IVd-f-
2.6 
Nakalilikha ng 
editorial cartoon  
mula sa 
nabasang 
editoryal   

 F4PL-0a-j2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

7 

F4PN-IVg-9 
Naibibigay ang 
sariling wakas ng 
napakinggang  
kuwento  

F4PS-IVf-g-1 
Naipapahayag 
ang sariling 
opinyon  o 
reaskyon sa 
isang 
napakinggang 
isyu  
 

F4WG-IVc-g-
13.3 
Nagagamit ang uri 
ng pangungusap  
sa pakikipag-
debate tungkol sa 
isang isyu  
 

 F4PB-IVg-i-6.1 
Nasasabi ang sanhi 
at bunga ng mga 
pangyayari 

F4EP-IVg-j-7.1 
Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan 

F4PU-IVg-2.3 
Nakasusulat ng 
liham na 
nagbibigay ng 
hinaing o 
reklamo  
 

F4PDIVg-i-9 
Nakapagha 
hambing ng iba’t 
ibang patalastas 
na napanood 

F4PL-0a-j-6 
Naipakikita ang 
pagtanggap sa mga 
ideya ng nabasang 
akda/teksto  
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LINGGO 
Pakikinig 

(Pag-unawa sa 
Napakinggan) 

Pagsasalita Pagbasa 

Pagsulat Panonood 
Pagpapahalaga sa 
Wika, Literasi at 

Panitikan 
(Wikang 

Binibigkas) 

Gramatika 
(Kayarian ng 

Wika) 

Pag-unlad ng 
Talasalitaan 

Pag-unawa sa 
Binasa 

Estratehiya sa  
Pag-aaral 

8 

F4PN-IVh-8.5 
Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
tekstong 
napakinggan  
balangkas  

F4PS-IVh-j-14 
Naibabahagi ang 
obserbasyon sa 
kapaligiran 

F4WG-IVd-h-
13.4 
Nagagamit ang 
iba’t ibang uri ng 
pangungusap  
sa pakikipanayam  

F4PT-IVc-h-4.4 
Nabibigyang-
kahulugan ang  
matalinghagang 
salita 

F4PB-IVh-2.1 
Nakasusunod sa 
nakasulat na 
panuto 

F4EP-IVg-j-7.1 
Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan 

F4PU-IVh-
2.7.1 
Nakasusulat ng 
iskrip para sa 
radio 
broadcasting 
 

F4PD-IVg-i-9 
Nakapagha 
hambing ng iba’t 
ibang patalastas 
na napanood 

F4PL-0a-j-3 
Naipamamalas ang 
paggalang sa ideya, 
damdamin at kultura ng 
may akda ng tekstong 
napakinggan o nabasa 

9 

F4PN-IVi-j-3.1 
Nasasagot ang 
mga literal na 
tanong tungkol sa 
napakinggang 
kuwento 

F4PS-IVh-j-14 
Naibabahagi ang 
obserbasyon sa 
mga tao sa 
paligid 

F4WG-IVh-j-
13.6 
Nagagamit ang 
mga uri ng 
pangungusap  
sa pagsasabi ng 
mensahe 

F4PT-IVi-1.11 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
pagbibigay ng 
halimbawa 

F4PB-IVg-i-6.1 
Nasasabi ang sanhi 
at bunga ng mga 
pangyayari 
 

F4EP-IVg-j-7.1 
Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan 

F4PU-IVi-2.7.2 
Nakasusulat ng 
iskrip para sa 
teleradyo 

F4PDIV-g-i-9 
Nakapagha 
hambing ng iba’t 
ibang patalastas 
na napanood 

F4PL-0a-j-2 
Nagagamit ang wika 
bilang tugon sa sariling 
pangangailangan at 
sitwasyon 
 

10 

F4PN-IVi-j-3.1 
Nasasagot ang 
mga literal na 
tanong tungkol sa 
napakinggang 
kuwento  
 

F4PS-IVh-j-14 
Naibabahagi ang 
obserbasyon sa 
isang okasyon/ 
pagdiriwang sa 
paaralan 

F4WG-IVh-j-
13.6 
Nagagamit ang uri 
ng pangungusap  
sa pagsasabi ng 
mensahe 

F4PT-IVj-1.13 
Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng  
paglalarawan  
 
F4PT-I Vj-9.1 
Nagagamit ang 
mga bagong salita 
sa pagsulat ng 
mga talata 

F4PB-IVf-j-16 
Nakapagbibigay ng 
buod o lagom  

F4EP-IVg-j-7.1 
Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan 

F4PU-IVj-8 
Nakagagawa ng 
portfolio ng mga 
drawing at 
sulatin  

F4PDIV-j-23  
Nakagagawa ng 
mga simpleng 
pamantayan sa 
paggawa ng 
patalastas 

F4PL-0a-j -7 
Naipakikita ang hilig sa 
pagbasa 
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CODE BOOK LEGEND 

 
Sample: F4EP-If-h-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGEND SAMPLE 

First Entry 

Learning Area and 

Strand/ Subject or 
Specialization  

Filipino 

F4 

Grade Level Baitang 4 

Uppercase Letter/s 
Domain/Content/ 
Component/ Topic 

Estratehiya sa Pag-aaral EP 

 
- 

Roman Numeral 
*Zero if no specific quarter 

Quarter Unang Markahan I 

Lowercase Letter/s 

*Put a hyphen (-) in between 
letters to indicate more than a 

specific week 

Week 
Ika-anim hanggang 

ikawalong linggo 
f-h 

 
- 

Arabic Number Competency 

Nakasusulat ng 

balangkas ng binasang 

teskto sa anyong 
pangungusap o paksa 

14 

 

DOMAIN/ COMPONENT CODE 

Estratehiya sa Pag-aaral EP 

Kaalaman sa Aklat at Limbag AL 

Kamalayang Ponolohiya KP 

Komposisyon KM 

Pagpapahalaga sa Wika at Panitikan PL 

Pagsasalita/ Wikang Binibigkas PS 

Pagsulat at Pagbaybay PU 

Pagunawa sa Binasa PB 

Pag-unlad/ Paglinang ng Talasalitaan PT 

Pakikinig/ Pag-unawa sa Napakinggan PN 

Palabigkasan at Pagkilala sa Salita PP 

Panonood PD 

Wika at Gramatika/ Kayarian ng Wika WG 

 

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -  
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.



DEPED C
OPY

102

  
  

 

Paunang Pagtataya
Ipaguhit ang pamayanang kinabibilangan.
Sumulat ng limang pangungusap na maglalarawan sa pamayanang iginuhit.
Salungguhitan ang pang-uri na ginamit sa bawat pangungusap

  

Pag-unawa sa Napakinggan 
Naisasakilos ang bahagi ng kuwento na nagustuhan F4PN-IIa-5 
Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng pangyayari  sa napakinggang 
teksto F4N-11b-12 
Wikang Binibigkas 
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon F4PS-IIa-
12.10  
Gramatika 
Nagagamit  nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao,lugar,bagay, at    
pangyayari sa sarili at iba pang tao sa pamayanan  F4WG-IIa-c-4 
Pag-unlad ng Talasalitaan 
Nabibigyan ng kahulugan ang mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba 
ang diin      F4PT-II- b-g-4.1 
Pag-unawa sa Binasa  
Nahuhulaan ang mga pangyayari sa teksto gamit ang dating karanasan/ 
kaalaman. F4PB-IIa-17 
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng 
pamatnubay na tanong  F4PB-IIb-5.2 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan tulad 
ng diksiyonaryo F4EP-II-aC-6 
Pagsulat at Komposisyon 
Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin at hiram 
kaugnay ng iba pang asignatura F4PU- II-j-1 
Nakasusulat ng liham-paanyaya F4PU-IIb-2.3 
Panonood 
Naisasadula ang nagustuhang bahagi ng napanood F4PD-II-b-4 
 

  ARALIN 

6 Lugar sa Pamayanan, 
Halina’t Pasayalan 

 

Panlingguhang Layunin 
 

 

 
 

ARALIN

6 Lugar sa Pamayanan,
Halina’t Pasyalan

 lugar, bagay, at

F4PT-II-b-g-4-1.
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Mahahalagang Tanong
Sabihin:
Ngayong linggong ito, sasagutin natin ang mga tanong na:
Ano-anong lugar sa inyo ang maaaring pasyalan?
Anong mga salita ang gagamitin upang makapaglarawan?
Paano ka makasusulat ng isang liham-paanyaya para sa isang kaibigan? 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Unang pagsusulit

Maaari mong gamitin ang 
mga salita sa 
Bokabularyong Pang-akademiko 
na makikita sa KM. 

Paghawan ng Balakid
Itanong:
Ano ang naaalala mo kapag naririnig na may 
lakad?
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 50
Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang 
kanilang sagot.
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng may lakad? 
Pagganyak
Itanong:
Saan ka huling nakapamasyal?
Sino ang kasama mo?
Ano-ano ang ginawa ninyo?
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng 
kanilang sariling karanasan. 
Pangganyak na Tanong
Itanong: 
Saan ang lakad ng mag-ama?

Itala ang sagot ng mga mag-aaral 
sa pisara. 
Ipabasa ang sagot ng mga mag-
aaral na isinulat sa pisara. 

Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng aklat. 
Pag-usapan ito. 
Itanong: 
Ano ang pamagat ng kuwento?
Sino ang sumulat nito?
Sino ang tagaguhit?
Buklatin isa-isa ang pahina ng aklat. 

 

1 Layunin 

Nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggang kuwento 
Nagagamit ang mga pamatnubay na salita ng diksiyonaryo  
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang kuwento 

 

PU 

 

PT 

 

PS 

 

AL 
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Itanong:
Sa mga larawang nakita ninyo, ano ang gusto 
ninyong malaman sa kuwento?

Itanong:
Ano kaya ang mangyayari sa kuwento? 
Isulat ang sagot ng mga mag-aaral sa isang 
prediction chart. 

Hula Ko Tunay na Pangyayari

Basahin nang malakas ang kuwento. 
May Lakad Kami ni Tatay
Eugene Y. Evasco
LG & M

Itala ang sagot ng mga mag-aaral 
sa inihandang Pader ng mga 
Tanong. 
Ihanda ang Pader ng mga Tanong 
sa pamamagitan ng pagsulat ng 
pamagat na ito sa isang malaki at 
malinis na papel. 

Maaaring gumamit ng ibang 
kuwento na may katulad na 
tema. 

Balikan ang prediction chart na ginawa bago 
basahin ang kuwento. 
Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral sa hanay 
na Hula Ko at sa Tunay na Nangyari. 
Balikan at ipabasa nang tahimik ang mga tanong 
na ginawa ng mga mag-aaral bago mapakinggan 
ang kuwento. 
Itanong:
Nasagot ba ang lahat ng mga ginawa mong 
tanong?
Tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang 
ginawang tanong at ang kanilang nakuhang 
sagot sa pamamagitan ng pakikinig sa kuwento. 
Itanong:
Sino ang mga tauhan sa kuwento? 
Ipakilala ang bawat isa.
Bakit espesyal ang araw na iyon para sa kanila?
Ilarawan ang tagpuan ng kuwento. 
Ano ang damdaming iyong naramdaman 
matapos mapakinggan ang kuwento?Bakit?
Kapani-paniwala ba ang mga tagpo sa maikling 
kuwento? Patunayan.
Paano nagwakas ang kuwento? 
Kung ikaw ang may-akda, paano mo wawakasan 
ang kuwento?
Ipaliwanag ang dahilan ng pagbibigay ng sariling 
wakas.

Kung mayroong hindi nasagot na 
tanong, ipabasa ito at hingin ang 
tulong ng ibang mag-aaral upang 
masagot ang tanong. 

 

PN 
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ibahagi sa kapangkat ang bahaging nagustuhan 
sa kuwento. 
Maghanda ng maikling dula-dulaan ng isang 
pangyayaring naibigan ng lahat sa pangkat. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga 
pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo A, 
KM, p. 53. 

Umikot sa klase at bigyan ng 
gabay ang bawat pangkat sa 
kanilang gawain.

Paglalahat
Itanong:
Saan-saan nagpunta ang mag-ama?
Gumawa ng mapa upang masagot ang tanong 
na ito. 

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Gamitin ang Frayer Model sa pag-alam kung ano 
ang iskima ng mga mag-aaral sa mga salitang 
ipinakilala nang unang araw. 

Ipagawa ito maaaring pangkatan 
muna. Matapos ang inilaang oras, 
tawagin ang mga pangkat upang 
ipakita ang natapos na gawain. 
Bigyan ng mga salitang gagamitin 
ang bawat pangkat na ginawa sa 
klase.

Pagganyak
Ipakuha sa mga mag-aaral ang ginawa nilang 
postcard nang nagdaang araw. 
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
nito sa klase at maglahad kung bakit nila ito 
nagustuhan. 

Kung kinakailangan, 
magbigay ng mga tanong 
upang makapag-umpisa sa 
pagbabahagi ang bawat mag-
aaral. 

 

PL 

 

EP 

 

2 Layunin 
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang 
sitwasyon sa paghingi ng pahintulot 
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa 
pamamagitan ng tanong 
 

 

PU 

 Isulat ang 
nauunawaan mo 
sa salitang ito.  

Sumulat ng tatlong 
alam mo tungkol 
sa salitang ito.  

Magbigay ng 
dalawang  
salitang 
kasingkahulugan 
nito. 

      Magbigay ng        
dalawang salitang 
kasalungat nito. 

Isulat ang 
salita dito. 

 

PS 
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ipagawa ang mapa na nasa Pagyamanin Natin 
Gawin Ninyo A, KM, p. 53.
Sabihin:
Kasama ang inyong pangkat, balikan ang 
mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa 
pamamagitan ng pagsagot sa mga pamatnubay 
na tanong na nakasulat sa bawat tile sa mapa. 
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang 
mag-aaral sa bawat pangkat upang magsalaysay 
ng mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng 
mga tanong. 
Gawin Mo
Itanong:
Ano kaya ang sasabihin ng mag-aaral sa 
kaniyang ama kung may nais siyang gawain sa 
mga lugar na kanilang pinuntahan?
Gawing gabay ang mapa na pinuntahan ng mag-
ama.

Matapos ang inilaang oras, 
tawagin ang bawat pangkat 
upang magbahagi ng kanilang 
sagot. 

Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang iyong sasabihin sa kasama mo kung 
may nais kang gawin sa iyong nagustuhang 
lugar?

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Pagganyak 
Ipaguhit sa mga mag-aaral ang isang lugar na 
nais nilang mapasyalan.
Itanong:
Bakit mo nais itong mapuntahan?

Itala sa pisara ang sagot ng mga 
mag-aaral. 

Gawin Natin
Pangkatin ang klase.
Bigyan ang bawat pangkat ng larawan ng mga 
lugar na napasyalan ng mag-ama.
Itanong:
Ano-ano ang makikita sa larawan?
Magbigay ng isang salitang maglalarawan sa 
pangngalang binanggit.

 

PN 

 

G 

 

PL 

 

3 Layunin 

Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao, lugar, 
bagay, at pangyayari sa sarili at sa mga iba pang tao sa pamayanan 
 
 

 

PU 

 

KM 

 

WG 
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Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot. 
Itanong:
Ano-ano ang salitang napakinggan na ginamit 
sa paglalarawan?
Ano ang inilarawan nito?
Ano ang tawag natin sa mga salitang ginagamit 
sa paglalarawan?
Ano ang nagagawa nito sa isang pangngalan? 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Papuntahin ang bawat pangkat sa lugar na 
ibibigay. 
Tukuyin at ilarawan ang mga pangngalan na 
makikita rito. 
Pangkat I – silid-aklatan
Pangkat II – palaruan
Pangkat III – kantina
Pangkat IV – hardin 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang mag-ulat. 
Gawin Mo
Sa pamamagitan ng pagguhit, ilarawan ang 
isang lugar na hindi mo malilimutan. 
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi. 
Itanong:
Ano ang mga pang-uri na ginamit mo? 

Samahan at gabayan ang bawat 
pangkat sa kanilang pupuntahan. 
Matapos ang pagmamasid, 
pabalikin ang pangkat sa loob ng 
silid upang isaayos ang kanilang 
talaan. 

Paglalahat
Itanong:
Kailan ginagamit ang pang-uri?
Ipagawa ang Isaisip Mo A, KM p. 55.

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita.
Ipaguhit sa mga mag-aaral ang pagkakaunawa 
sa mga salitang natutuhan sa pagsasanay na 
ito. 

Tumawag ng mag-aaral 
upang magbahagi ng 
kanilang sagot. 

Pagganyak 
Itanong:
Ano-ano ang magandang lugar na maaaring 
pasyalan sa inyong lugar?

Hayaang magbahagi ang 
mga mag-aaral ng
kanilang  sagot.

 

K 

 

4 Layunin 

Nakasusulat ng liham-paanyaya 
Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram 

 

PU 
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Gawin Natin
Itanong:
Saan-saan namasyal ang mag-ama?
Kung mag-aanyaya ang mag-aaral na pasyalan 
ang isa sa mga lugar na napuntahan nila, ano 
kaya ang kaniyang sasabihin?
Ipabasa ang mga pangungusap. 
Pagkasunduan sa klase kung aling lugar ang 
ipag-aanyaya sa liham. 
Sabihin:
Ngayon, susulat  tayo ng isang liham na 
paanyaya.
Itanong: 
Ano-ano ang bahagi ng liham?
Ano ang gagamitin nating pamuhatan?
Saan ito isusulat?
Sino ang ating susulatan?
Paano ito isusulat?
Ano-ano ang ilalagay natin sa katawan ng liham?
Ipabasa ang mga pangungusap na ibinigay. 
Itanong:
Alin sa mga ito ang dapat mauna? Kasunod? 
Panghuli?
Paano natin tatapusin ang katawan ng liham?
Ano ang ilalagay nating bating pang-wakas?
Sino ang ilalagay nating sumulat?
Ipabasa ang natapos na sulat.
Itanong:
May nais pa ba kayong idagdag? Tanggalin?
Nasunod ba natin ang mekaniks ng pagsulat ng 
isang liham? 

Itala ito sa pisara. 

Itala ito sa pisara. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pagawin ng isang liham na sagot sa natapos na 
liham. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot. 
Gawin Mo
Sabihin:
Sumulat ng isang liham sa isang kaibigan na 
nais mong anyayahang mamasyal sa inyong 
pamayanan. Gumamit ng mga pang-uri sa 
isusulat na liham. 

Umikot sa klase at gabayan ang 
bawat pangkat sa gawaing ito. 

Siguraduhin na mabibigyang 
puna ang mga sulatin. Ibalik ito 
sa mga mag-aaral kinabukasan 
upang maisulat muli nila.

Paglalahat
Itanong:
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang 
liham?
Ipagawa ang Isaisip Mo B, KM p. 56. 

 

PS 

 

K 

 

KM 
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 Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Kung Natutuhan
Gawain A
Pumili ng isang kuwentong napakinggan. 
Alalahanin ang mga pangyayari nito sa 
pamamagitan ng pagsasabi ng simula, 
kasukdulan at katapusan ng kuwento.
Tukuyin rin ang pamagat ng kuwento.  
Gawain B
Sumulat ng limang pangungusap na 
maglalarawan ng mga pangngalan na makikita 
sa loob ng silid-aralan. 
Salungguhitan ang ginamit na pang-uri. 

Pangkatin sa dalawa ang mga 
mag-aaral. Ang unang pangkat 
ang gagawa ng Gawain A at ang 
B naman ay sa ikalawa. 
Matapos ang inilaang oras para 
sa mga gawain, magpapalit 
ang mga pangkat ng kanilang 
gawain. Ito ay gagawin upang 
masubaybayan ng guro ang 
lahat ng mga mag-aaral sa bawat 
pangkat.

Kung Hindi Natutuhan
Gawain A
Basahin nang malakas ang isang kuwento.  
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang simula, 
kasukdulan, at katapusan ng kuwento. 
Gawain B
Maghanda ng mga larawan. Hayaang 
magbigay ang mga mag-aaral ng pang-uring 
angkop dito. 
Ipatala at pangkatin ang mga pangngalan na 
makikita sa sariling bahay. 
Gabayan ang mga mag-aaral na magamit ang 
mga ito sa sariling pangungusap. 

Maaaring palitan ang mga 
gawain dito depende sa 
kakayahan at kahinaan ng iyong 
mga mag-aaral. 
Kung may mga aralin sa 
batayang aklat na hindi pa 
nagamit sa mga layunin sa 
linggong ito, maaari mo rin itong 
gamitin. 

Gawaing Pantahanan
Ilarawan ang paborito mong bahagi ng inyong 
tahanan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang 
pangungusap. 

. 

Pagtatapos
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang gagawing 
Kalendaryo ng Pagbabasa sa loob ng isang 
buwan. 
Sabihin:
Narito ang isang Kalendaryo ng Pagbabasa
na tatagal ng isang buwan. 

Maaari mong palitan ang 
mga gawain sa Kalendaryo. 
Siguraduhin na maglalaan ka 
ng oras upang makita mo at 
mabigyang-halaga ang mga 
nagawa ng mga mag-aaral sa 
mga nakatala sa Kalendaryo. 

 

5 Layunin 

Nakasusunod sa mga nakasulat na panuto 
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Bawat araw ay may nakatakda kang gawain. 
Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. 
Pagdating ng katapusan ng buwan, pagsama-
samahin ang mga sinagutang papel at ihanda 
sa pagpapasa.
Pabuksan ang KM p. 92 at ipabasa ito sa mga 
mag-aaral. 

Matapos ang isang buwan, 
bigyang-halaga ang portfolio na 
natapos ng mga mag-aaral. 
Ipagpatuloy ang gawaing ito 
hanggang sa matapos ang 
quarter na ito. Gumawa ng 
sariling Kalendaryo. Iugnay ito sa 
iba pang asignatura. 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit
Maghanda ng sampung salita mula sa aralin sa 
Araling Panlipunan. 

Maaaring gamitin ang mga 
salitang hindi masyadong 
namaster ng mga mag-aaral 
ang pagkakabaybay mula sa 
nagdaang linggo. 

Paghawan ng Balakid
Pasagutan ang Tuklasin Mo B, KM, p. 51. 
Tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang 
sagot. 
Itanong:
Ano ang kahulugan ng baton? Majorette? Musiko? 
Prusisyon? 
Pagganyak
Pabalikan sa mga mag-aaral ang liham na 
natapos nang nagdaang araw. 
Itanong:
Saan mo inaanyayahang mamasyal ang iyong 
kaibigan?
Bakit dito mo siya inaanyayahan?
Pangganyak na Tanong
Itanong:
Saang lugar nandoon ang magkakaibigan?  
Gawin Natin
Basahin ang teksto na makikita sa Basahin Mo, 
KM, p. 51-52.
Itanong: 
Anong lugar ang binanggit sa teksto? 
Saan ang pistang ito?
Paano mo nasabi?

 

6 Layunin 
Nabibigyang-kahulugan ang salitang iisa ang baybay ngunit 
magkaiba ang diin 
Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating 
karanasan/ kaalaman 
 

 

PT 

 

PU 

 

PS 
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Ipaturo sa mapa ng Pilipinas ang Aklan kung saan 
ginagawa ang Ati-Atihan. 
Itanong:
Ano-ano ang nagaganap tuwing may pista?
Ihambing ang pagdiriwang ng pista noon at 
ngayon. 
Ano sa palagay mo, kailangan bang ipagpatuloy 
ng bawat pamilyang Pilipino ang magarbong 
pagdiriwang ng pista ng kanilang lugar?Bakit?

Muling ipabasa nang tahimik ang kuwento ng 
pinamagatang Pista sa Barangay. 
Itanong:
Ano-ano ang napansin ninyo sa mga salitang 
ginamit sa teksto?
Ano-anong salita ang magkakatulad?
Ipabasa ang mga ito. 

- Puno ng makopa
- puNo ang mesa ng pagkain
- suot ang Saya
- ang saYa ng mga mag-aaral
- paksiw na Pata
- paTa ang katawan dahil sa pagod
- may prusisyon sa gaBi
- nilagang Gabi ang kanilang meryenda

Itanong:
Ano ang napansin ninyong sa mga pariralang 
binasa?
Linangin ang kahulugan ng mga salitang 
magkakatulad ang baybay. 
Itanong:
Ano ang pagkakaiba ng mga salitang ginamit sa 
parirala?

Tumawag ng mag-aaral upang magbigay ng mga 
salitang magkatulad ang baybay ngunit magkaiba 
ang diin sa pagbigkas. Ipagamit ito sa sariling 
pangungusap upang matukoy ng ibang mag-aaral 
ang kahulugan ng mga ibinigay na salita.

Magbigay ng
impormasyon tungkol sa
Aklan at sa Ati-atihan.

Ang nakasulat na malaking 
letra ay nangangahulugan nang 
diin. Ibig sabihin nito, dito mo 
ilalagay ang diin ng pagsasalita.

Bigyang-diin na may mga 
salitang may magkatulad ng 
baybay ngunit magkaiba ang 
kanilang diin at dahil dito nag-
iiba rin ang kahulugan. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang mga salitang 
magkatulad ang baybay sa bawat pangungusap. 
Bigyang kahulugan ang mga salitang ito. 
Ipabasa ang mga pangungusap na nasa 
Pagyamanin Natin Gawin Ninyo B, KM, p. 54.

 

EP 

 

KM 

 

PT 
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Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Mo Gawin Mo C, KM, 
p. 55. 
Paglalahat
Itanong:
Kailan nagbabago ang kahulugan ng mga salitang 
parehas ang baybay?

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita
Ipagawa ang Vocabulary Frame sa bawat salita. Gabayan ang mga mag-aaral sa 

paggawa ng Vocabulary Frame 
sa kanilang Spelling Notebook o 
sa isang malinis na papel. 
Tumawag ng ilang mag-aaral 
upang ibahagi ang kanilang 
sagot. 

Pagganyak 
Pag-usapan ang karanasan ng mga mag-aaral sa 
pista na kanilang nasaksihan o pinuntahan. 
Gawin Natin
Ipabasang muli ang “Pista sa Barangay.”
Itanong:
Ano-ano ang pangyayaring binanggit sa binasang 
teksto?
Alin sa mga gawain na ito ang nagustuhan mo? 
Bakit?
Paano ipinagdiriwang ang pista noon?
Ano ang epekto nitong mga kaugaliang ito 
matapos ang pagdiriwang ng pista?
Dapat pa ba itong ipagpatuloy o hindi? Bigyang-
katwiran ang sagot. 

 

7 Layunin 
Naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa 
napakinggang isyu o usapan 
Naisasadula ang nagustuhang bahagi ng napanood 
 

 

PU 

  Ano ang 
pagkakaunawa mo 
sa salitang ito?  

SALITA 

 

PS 

 

PB 

Naipahahayag
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Paghandain ang bawat pangkat ng isang maikling 
dula-dulaan tungkol sa isang pangyayari na 
nabasa sa teksto. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga 
pangkat upang maipakita ang kanilang inihandang 
dula-dulaan. 
Kunin ang opinyon o palagay ng mga tagapanood 
ng dula-dulaan tungkol sa ipinakita ng pangkat na 
kaugalian tuwing may pista. 
Gawin Mo
Sagutin:
Dapat pa bang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng 
pista?
Paglalahat
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng 
reaksiyon o palagay? 

Yugto ng Pagkatuto Munting PaalalaSa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Pagganyak
Itanong:
Paano ipinagdiriwang ang pista sa lugar na 
napuntahan mo? 
Gawin Natin
Sabihin:
Paghambingin ang pagdiriwang ng pista noon at 
ngayon.
Ipabasa ang mga pangungusap na natapos. 
Itanong:
Ano-anong pang-uri ang ginamit?
Ano ang idinagdag dito upang maipakita ang 
paghahambing na ginawa?
Ilan ang pinaghambing?

Isulat sa pisara ang mga
pangungusap na ibibigay
ng mga mag-aaral.

 

PS 

 

8 Layunin 

Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao, 
lugar, bagay, at pangyayari 
 

 

PU 
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng larawan ng mga 
pagdiriwang sa magkaibang lugar sa Pilipinas. 
Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral 
upang makapagsaliksik tungkol dito.
Magpasulat ng mga pangungusap na 
maghahambing sa dalawang pagdiriwang. 
Gawin Mo
Ilarawan ang pagdiriwang ng pista sa lugar na 
iyong napakinggan sa natapos na pag-uulat at sa 
pagdiriwang ng pista sa sariling lugar. 

Maaari din namang 
maghanda ka na rin ng 
maikling babasahin tungkol 
sa larawang inihanda. 

Paglalahat
Itanong: 
Paano ginagamit ang pahambing na pang-uri? 
Subukin Natin
Isulat ang pang-uri na ginamit sa bawat 
pangungusap. Isulat sa tapat nito kung anong 
antas ng paglalarawan ang ginamit. 
1. Mas payat si Rodel kaysa kay Roel.
2. Higit namang matangkad si Roel kaysa kay 

Rodel. 
3. Masayahing bata si Roel. 
4. Pinakasakitin si Rodel sa lahat ng magka-

kapatid. 
5. Nagmamahalan ang magkakapatid nina 

Rodel. 

Maaaring palitan ang pagsusulit 
na ito. 
Kunin ang Index of Mastery nito. 

 Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Balikan ang Vocabulary Frame ng mga mag-aaral. 

 

EP 

 

WG 

 

9 Layunin 
Nakasusulat ng liham-paanyaya 
 

  Ano ang pagkakaunawa 
mo sa salitang ito?  

Ano ang naunawaan 
mo sa salitang ito?   

Gamitin sa sariling pangungusap ang 
bagong salita.    

SALITA 

 

PU 
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Pagganyak
Itanong:
Saan sa mga napag-aralan nating lugar ang nais mong 
mapuntahan?
Bakit gusto mo rito? 
Gawin Natin
Itanong: 
Ano-ano ang bahagi ng liham?
Ano ang inilalagay sa bawat bahaging sinabi?
Kung gagawa ng isang liham-paanyaya para sa isang 
lugar na nais mong mapuntahan ng iyong kaibigan, ano-
ano ang bagay na dapat ilagay rito? 
Ipabasa ang ibinigay ng mga mag-aaral. 
Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang liham?
Ipabasa ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng isang 
liham. 
Sabihin na ito ang magiging pamantayan ng klase sa 
pagbibigay-puna sa isusulat na liham.

Itala ang isasagot ng mga 
mag-aaral. 

Isulat ang sagot ng mga 
mag-aaral sa pisara. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pasulatin ang bawat pangkat ng liham paanyaya para 
sa isang kaibigan upang mamasyal sa isang lugar sa 
Pilipinas. Sabihin ang mga dahilan kung bakit kailangan 
nila itong pasyalan. 
Matapos ang inilaang oras, ipabasa sa  pangkat ang 
natapos na liham at pabigyang-puna ayon sa mga pinag-
usapang pamantayan bago magsimula ng pagsulat.
Gawin Mo
Ipagawa Isapuso Mo, KM, p. 56. 

Umikot sa klase upang 
gabayan ang mga mag-
aaral sa gagawin. 

Ipasulat muli ang 
binigyang-punang liham. 

Paglalahat
Itanong: 
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng liham?
Ipagawa ang Isaisip Mo B, KM, p. 56. 

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala Para sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri 

Tingnan kung aling mga salita 
ang dapat pang isama sa 
lilinangin sa susunod na linggo 
dahil mababa pa rin ang iskor 
dito ng mga mag-aaral.

 

PS 

 

KM 

 

KM 

 

10 Layunin 

Natutukoy ang pangngalang pantangi at pambalana sa talata 
Naisasalaysay ang mga pangyayari gamit ang pangngalan 
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Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Gawaing Pantahanan
Gumawa ng talaan ng mga pagdiriwang sa 
bansa, ang petsa nito, at saan ito ginaganap.
Pagtatapos
Magpagawa ng banderitas sa mga mag-aaral. 
Isulat sa bawat banderitas ang mga pang-uring 
natutuhan sa aralin. 
Karagdagang Babasahin
MISOSA Filipino 5. Pagbibigay Hinuha, pp. 2-9
Hiyas sa Pagbasa 4. 2000. pp 142-142
Filipino 3 Sagisag ng Lahi. 1999. pp. 166-170
MISOSA Filipino 4. Modyul 8. pp. 1-5
MISOSA Filipino 4. Modyul 7. pp. 1-7
Hiyas sa Pagbasa 4. 2000. pp. 39-45
Hiyas sa Pagbasa 5. 1999. pp. 7-8
PRODED Filipino Ano Kaya ang Mangyayari? 
10-B. 1997. pp 8 -11
Hiyas sa Pagbasa 4. 2000. pp 187-189;195-196
Hiyas sa Pagbasa 5. 1999. p 27
Landas sa Pagbasa 6. 1999. p 77
Panlingguhang Pagtataya
Bigyan ng oras ang bawat pangkat na makapaghanda ng isang dula-dulaan kung 
paano dapat ipagdiriwang ang pista sa panahon ngayon. 
Siguraduhin na magagamit ang mga pang-uring natutuhan sa klase. 

 

EP 

 

KM 
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Pag-unawa sa Napakinggan 
Naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto F4PN-IIc-7 
Nakikining nang mabuti sa nagsasalita upang maulit at mabigyang kahulugan 
ang mga pahayag F4PN-IId-15 
Wikang Binibigkas 
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang isyu o 
usapan  F4PS-IIb-c-1 
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon-
pagpapahayag ng pasasalamat F4PS-II-12d-12.11 
Gramatika 
 Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao,lugar,bagay, at    
pangyayari sa sarili at sa mga   iba pang tao na katulong sa pamayanan  
F4WG-IIa-c-4 
 Nagagamit ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng 
nasaksihang pangyayari F4WG-IId-g-5 
Pag-unlad ng Talasalitaan 
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon 
F4PT-IIc-1.10 
Pag-unawa sa Binasa  
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon (recount) 
F4PB-IIc-g-3.1.2 
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto  
F4PB11di-6.1 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian tulad ng diksiyonaryo ayon sa 
pangangailangan F4EP-II-aC-6 
Nabibigyang kahulugan ang bar/graph/dayagram/talahanayan/tsart  
F4EP-IId-f-2.3 
Pagsulat at Komposisyon 
Nakasusulat ng talatang nagbabalita F4PU-II-cd-2.1 
Panonood 
Nasasabi ang paksa ng napanood na patalastas F4PD-II-c-5.1 
 

  ARALIN 

7 Katuwang sa Pamayanan 

 

Panlingguhang Layunin 
 

 

 
 

ARALIN

7 Katuwang sa Pamayanan
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Paunang Pagtataya
Maghanda ng isang papel o lumang folder na sasapat sa bilang ng mag-aaral sa klase.
Sulatan ang ilan dito ng tanong upang masukat ang nalalaman ng mga mag-aaral sa 
pag-aaralan sa linggong ito. 
Patayuin ang mga mag-aaral at patapakin ang bawat isa sa isang folder na inihanda. 
Sabihin na sa pagsisimula ng tugtog lalakad at tatapakan ng mga mag-aaral ang 
inihandang folder. 
Kapag nakatigil na ang mga mag-aaral, bumunot ng numero ng folder na kailangang 
buksan. 
Ang sinumang nakatapak dito ang magbubukas ng folder, babasahin ang tanong at 
susubuking sagutin ito. Maaari din siyang humingi ng tulong sa tatlong kaklase. 

Mga Tanong:
1. Magbigay ng magagalang na pananalita na ginagamit sa pagpapasalamat.
2. Magbigay ng opinyon hinggil sa mga katuwang sa pamayanan.
3. Magbigay ng pang-uring naglalarawan ng tao, lugar, damdamin at

               pang-amoy.
4. Mga bahagi ng liham.
5. Magbigay ng opinyon hinggil sa“Kalinisan ng pamayanan ay kayamanan.”

  

 

Mahahalagang Tanong
Itanong:
Katuwang ka ba sa pagpapaunlad ng sariling pamayanan?
Ano ang pang-uri? Ano ang pandiwa?
Paano isinusulat ang isang balita? Ang recount?
Paano sila nagkaiba? Nagkatulad?
Ano ang kaugnayan ng paksang pangungusap sa talatang iyong susulatin? 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit
Maghanda ng sampung  salita mula sa mga 
nagdaang aralin sa Filipino. 
Paghawan ng Balakid
Ipakuha ang diksiyonaryo ng mga mag-aaral. 
Ipahanap ang kahulugan ng mga salita:

- dengue
- sintomas

Ipagamit ang mga salita sa sariling pangungusap. 
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 57. 

 

PU 

 

EP 

 

PT 

Nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang maulit at mabigyang 
kahulugan ang mga pahayag
Natutukoy ang paksa nf napakinggang teksto
Natutukoy ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pormal 
na depinisyon

        Layunin

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -  
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.



DEPED C
OPY

119

Pagganyak 
Itanong:
Nagkasakit ka na ba?
Ano ang naging sakit mo?
Paano ka gumaling?
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang sagot. 
Pangganyak na Tanong
Itanong: 
Ano ang naging sakit ng mag-aaral sa kuwento? 
Paano siya gumaling? 
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng kuwentong babasahin sa 
mga mag-aaral.
Pag-usapan ito. 
Itanong:
Bakit kaya wanted si Lolit Lamok?

Hayaang magbigay ng hula 
ang mga mag-aaral. Magpaguhit 
ng isang bolang kristal sa 
kanilang kuwaderno at ipasulat 
ang kanilang sagot.

Basahin nang malakas ang kuwentong inihanda.  
Lolit Lamok
Luis Gatmaitan
Hiyas
Itanong:
Ano ang pamagat ng kuwento?
Tungkol saan ang kuwento?
Sino si Lolit?
Bakit siya wanted?
Tama ba ang hula ninyo?
Ano ang tunay na dahilan at wanted si Lolit? 
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?
Ano ang suliranin dito?
Paano ito nabigyang kalutasan? 
Kung isa ka sa mga tauhan sa kuwento, ano ang 
gagawin mo rito? Bigyang katwiran ang sagot na 
ibinigay. 
Basahin nang malakas sa mga mag-aaral. 
     Matalino si Jose Rizal. Natuto siyang bumasa 
sa gulang na tatlong taon. Nagtapos siya ng 
elementarya at sekondarya na nangunguna sa 
klase. Marami siyang kursong natapos. Nag-
aral siya ng medisina, pagpipinta, paglililok, 
at pagsulat. Naging matagumpay siya sa mga 
kursong ito. 
     Hango mula sa Multilevel Materials 8-A. BEE-
UNDP, 1997. 
Itanong:
Sino ang pinag-uusapan sa teksto?
Ano-ano ang sinabi tungkol sa kaniya?
Ano ang paksa ng kuwento?
Paano mo nalaman? 

 

PS 

 

AL 

 

PN 
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Paano naging katuwang ng mga Pilipino si Dr. 
Jose Rizal?
Paano ka magiging katuwang ng kapuwa mo sa 
pag-unlad?
Gawin Ninyo
Ipabasa ang mga talata sa Pagyamanin Natin 
Gawin Ninyo A, KM. p. 62. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo A, 
KM, p. 65. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang paksang pangungusap? 
Ipagawa ang Isaisip Mo C, KM, p. 67. 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Ipabigay sa mga mag-aaral ang kahulugan ng 
bawat salita gamit ang diksiyonaryo. 
Balikan
Itanong:
Bakit wanted si Lolit? 
Pangkatin ang klase. Pagawain ng Wanted 
Signboard upang maipakita ang sagot sa tanong 
na ibinigay.
Gawin Natin
Itanong:
Ano-ano ang isyung binanggit sa kuwentong 
napakinggan?
Pag-usapan ang bawat isyu na sasabihin ng mga 
mag-aaral. 
Itanong:
Ano ang pananaw mo sa nabanggit na isyu sa 
kuwento?
Sang-ayon ka ba sa mga ginawa ng mga tauhan 
sa kuwento? Bigyang katwiran ang sagot.
Paano mo dapat sabihin ang sariling saloobin sa 
isang isyu? 

Talakayin kung ano ang 
opinyon. Ito ay isang personal 
na pananaw  o damdamin sa 
isang isyu. 

 

PS 

 

2 Layunin 

Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksyon 

 

PU 

 

WB 

 

KM 

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -  
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.



DEPED C
OPY

121

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng isang sipi ng balita. 
Ipabasa ito sa kanila. Bigyan ng pagkakataon ang 
bawat kasapi ng pangkat na makapagbahagi ng 
kanilang opinyon sa napakinggang balita. 
Ihanda ang pag-uulat ng binuod na mga opinyon. 
Gawin Mo
Sabihin ang sariling opinyon tungkol sa pagpuksa 
sa sakit na dengue. Ipakita ito sa pamamagitan ng 
pagguhit. 

Umikot upang mapakinggan ang 
bahagnan sa bawat pangkat. 

Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin?
Pagsasapuso
Itanong:
Paano mo maipakikita ang hindi pagsang-ayon sa 
ideya ng isang kapangkat? 

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Sabihin:
Humanap ng kapareha. Maging salamin ng 
kapareha sa pamamagitan ng paglalarawan ng 
kapareha. 
Tumawag ng ilang pares ng mag-aaral upang 
magbahagi ng kanilang paglalarawan sa isa’t isa.
Anong pang-uri ang ginamit? Paano ito ginamit? 

Paalalahanan ang mga mag-
aaral na maging maingat sa 
paglalarawan ng kaklase. 

Gawin Natin
Pangkatin ang klase.
Ipagawa ang sumusunod na mga gawain sa 
bawat pangkat. 
Pangkat I – Ilarawan ang Barangay Denggoy
Pangkat II – Ilarawan ang mga tao sa barangay
Pangkat III – Ilarawan ang lamok na nagdadala 
ng dengue 

Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot.

Gumawa ng imaginary tsart 
na may tatlong  hanay. Itala sa 
unang hanay ang pang-uri na 
babanggitin sa pag-uulat na ito.

 

WB 

 

3 Layunin 

Nagagamit nang wastong ang pang-uri sa paglalarawan ng tao, 
lugar, bagay at pangyayari sa sarili, sa ibang tao sa pamayanan 

 

PU 

 

WG 

 

WG 

,
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Pabalikin ang mga mag-aaral sa kanilang pangkat. 
Ipagawa ang sumusunod:
Pangkat I – Ihambing ang Barangay Denggoy 
sa dalawang barangay na pinanggalingan ng 
dalawang kapangkat
Pangkat II – Ilarawan ang mga tao rito sa 
dalawang barangay na pinanggalingan ng 
dalawang kapangkat
Pangkat III – Ilarawan ang lamok na nagdadala 
ng dengue 
Ipabasa ang natapos na talaan.

Itanong:
Ano-ano ang pang-uring ginamit?
Ano ang nangyari sa mga ito nang gamitin sa 
paghahambing?
Ilan ang pinaghambing?
Kung dalawa lamang ang paghahambingin, ano 
ang gagamiting pang-uri sa bawat pangngalan sa 
talaan?
Ipabasa ang talaan. 
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa talaang ito?
Ano ang ginagamit sa paglalarawan?
Paano mo ito gagamitin kung maglalarawan ng 
tatlo o higit pang mga bagay, tao, hayop o lugar? 

Itala sa ikatlong hanay ang mga 
pang-uri na sasabihin dito ng 
bawat pangkat.

Itala ang mga sagot dito sa 
ikalawang hanay ng talaan.

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng isang set ng mga 
larawan. 
Paghimbingin ang mga pangngalan na makikita 
sa tatlong larawan na ibibigay sa kanila. 
Gawin Mo
Tukuyin ang tatlong taong katuwang sa sariling 
pamayanang kinabibilangan. Paghambingin ang 
tatlong ito. 

Maghanda ng set ng larawan na 
sasapat sa lahat ng gagawing 
pangkat sa klase. 
Ang isang set ay may tatlong 
larawan. 

Paglalahat
Itanong:
Kailan ginagamit ang pang-uri sa pasukdol na 
kaantasan? 

. 

Pagsasapuso
Paano mo pasasalamatan ang mga katuwang sa 
pag-unlad na nasa pamayanan mo?

 

WG 

 

WG 
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Subukin Natin
Sipiin ang pangungusap na gumamit ng pasukdol 
na pang-uri. Bilugan ang mga pang-uri. 

1. Maalalahanin si Inay. 
2. Si Neneng ay ubod ng ganda. 
3. Ang pinsan mo ay malapit sa aking puso. 
4. Kay dumi-dumi naman ng silid na ito. 
5. Sakdal yumi ang kilos ng dalagang iyon. 
6. Matuwain sa mag-aaral si Inay. 
7. Higit na maluwag ang silid na ito kaysa roon. 
8. Kay dilim-dilim na pala! 
9. Madawag na madawag ang kagubatang 
     iyon. 
10. Ubod ng bango ang pabango mo. 

Kuhanin ang Index of Mastery 
ng pagsusulit na ito. 

 Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturong muli ng salita
Itanong sa mga mag-aaral ang kahulugan ng 
mga salitang lilinangin sa aralin. 
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap. 

Ipasulat ang mga pangungusap 
sa Pasaporte ng mga Salita. 

Pagganyak
Magkaroon ng balitaan sa klase tungkol sa 
napapanahong isyu.
Pag-usapan ang balitang ibinahagi sa klase. 
Gawin Natin
Ipabasa ang balita na Basahin Mo B, KM, p. 60-
61. 
Pasagutan sa mga mag-aaral ang organizer na 
makikita sa Pagyamanin Natin Gawin Ninyo B, 
KM, p. 63. 
Tawagin ang bawat pangkat upang iulat ang 
kanilang mga sagot sa natapos na organizer. 
Pag-usapan ang mga sagot na ibinigay ng mga 
mag-aaral. 
Itanong:
Matapos mong basahin ang balita, nagbago ba 
o nadagdagan ang kaalaman mo tungkol sa 
dengue?
Nasagot ba ang lahat ng mga tanong sa 
bilang 2?

 

4 Layunin 
Nakasusulat ng talatang nagbabalita 
 

 

PU 

 

PS 

 

EP 

 

PS 
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Gawin Ninyo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo C, 
KM p. 63 sa bawat pangkat ng klase. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang basahin ang natapos nilang balita 
at mabigyang puna ng mga kaklase.
Ipasulat muli ang balita na isinasaalang-alang 
ang mga puna na ibinigay ng mga kaklase at 
guro.

Umikot upang magabayan ang 
mga mag-aaral sa kanilang 
gagawing pagsulat. 

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Ipabaybay muli sa mga mag-aaral ang mga 
salitang lilinangin sa linggong ito.
Gawin Mo
Sabihin:
Gumupit ng isang larawan ng pangyayari sa 
lumang magasin o diyaryo. Sumulat ng isang 
balita tungkol sa nakuhang larawan. 

Matapos ang inilaang oras, ipasuri sa mga mag-
aaral ang kanilang natapos na sulatin gamit ang 
rubrics. 

Nangangailangan 
ng tulong 
(1 puntos)

Mahusay-husay                   
(2puntos)

Mahusay                         
(3 puntos)

Napakahusay                  
(4 puntos)

Mahalagang 
Impormasyon

Hindi naglalaman 
ng mga sagot sa 
tanong na ano, 
saan, kailan, 
saan at paano. 
Walang pamagat 
ang ginawang 
talata.

Nagtataglay ng 
sagot na hindi 
lalampas sa 
tatlo sa mga 
tanong na ano, 
saan, kailan, 
saan at paano. 
May pamagat 
ngunit malayo 
sa paksa.

Nagtataglay ng 
sagot na hindi 
lalampas sa 
tatlo sa mga 
tanong na ano, 
saan, kailan, 
saan at paano. 
May pamagat 
na kaugnay ng 
paksa

Nagtataglay ng  
sagot sa mga 
tanong na ano, 
saan, kailan, 
saan at paano. 
Kompleto at 
wasto ang mga 
impormasyong 
ibinahagi. 
May pamagat 
na kaugnay 
ng paksa 
nakapupukaw 
ng pansin 
ng mga 
mambabasa.

 

KM 

 

5 Layunin 

Nakasusulat ng talatang nagbabalita  
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Format Walang head-
line at walang 
lead 

may lead at 
headline 

may lead at head 
line maayos ang 
pagkakasunod 
ng kaisipan

May lead at 
headline na 
maayos at 
nakawiwiling 
basahin

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit

Balikan ang mga salitang 
nagamit na ng mga nagdaang 
araw. Tingnan kung may 
kinakailangan kang gamitin muli 
sa mga ito. 

Balikan
Itanong:
Paano gumaling si Elsie? Ganito rin kaya ang 
nangyari kay Melba? 
Paghawan ng Balakid
Balikan ang Tuklasin  Mo A, KM, p. 57. 
Itanong:
Ano ang dengue? 
Pag-usapan ang talaang natapos.
Pagganyak
Itanong:
Sino-sino ang bumubuo ng iyong pamilya?
Ilarawan ang bumubuo ng iyong sariling 
pamilya. 
Pangganyak na Tanong
Itanong: 
Sino ang kapamilya ni Melba? Paano siya 
inilarawan? 
Gawin Natin
Sabihin:
Tingnan kung tama ang mga impormasyong 
inilagay mo sa iyong talaan. 
Basahin ang mga diary entry na nasa Basahin 
Mo A, KM p 58-59.

 

6 Layunin 
Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong 
pang-impormasyon (recount) 
 

 

PS 

 

PS 

 

EP 
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Itanong:
Ano ang tawag sa binasang teksto?
Ano ang nilalaman nito?
Kaninong diary ito? Paano mo nasabi?
Ano ang kaniyang ibinahagi?
Ano-ano ang nangyari sa kaniya? 
Paano siya gumaling?
Sino-sino ang naging katuwang niya sa 
pakikipaglaban sa sakit na dengue?       
Pabalikan ang talaan na ginawa bago basahin 
ang diary. 
Itanong:
Tama ba ang mga isinulat mo rito?
May nabasa ka bang bago sa teksto na ngayon 
mo lamang nalaman? Ano ito?
May nabasa ka ba sa teksto na nakapagpabago 
ng iyong kaisipan tungkol sa dengue? 
Alin ang mga ito?
Pagsasapuso
Ipagawa Isapuso Mo, KM, p. 68. 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Magbigay ng mga pangungusap gamit ang mga 
salitang ginamit sa unang araw. 
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang kahulugan ng 
mga salita batay sa pangungusap na ibinigay. 
Pagganyak
Itanong:
Nagkasakit ka na ba?
Ano ang dahilan ng iyong pagkakasakit?
Ano kaya ang posibleng nangyari kung hindi ka 
nadala sa pagamutan o kaya naman ay hindi 
kaagad nabigyan ng karampatang lunas ito?

 

PB 

 

PU 

 

PS 

 

7 Layunin 

Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto 
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Gawin Natin
Ipabasang muli ang diary ni Melba. 
Itanong:
Ano ang sakit ni Melba?
Bakit siya nagkaroon nito?
Ano ang puwedeng mangyari kay Melba?

Bakit nagkaroon ng lamok na nagdadala ng 
dengue sa lugar nina Melba?
Ano ang mangyayari kung hindi ito mapupuksa?
Ipabasa ang talaan. 
Itanong:
Alin sa mga ito ang nagsasabi ng sanhi ng mga 
pangyayari sa buhay ni Melba?
Alin naman sa mga ito ang posibleng mangyayari 
kung hindi bibigyan ng atensiyon ang mga bagay 
na nasa gitnang hanay? 
Ano ang tawag natin sa mga nasa unang hanay? 
Ikatlong hanay?

Isulat ang mga sagot sa talaan. 
Gumawa ng imaginary na talaan 
na may tatlong hanay. Isulat 
ang sagot ng mga mag-aaral sa 
unang tanong sa gitnang kolum. 
Pangalawang sagot sa unang 
hanay at ang ikatlong sagot sa 
ikatlong hanay. 

Gawin Ninyo
Pangkatin muli ang klase. 
Ipatukoy ang ginagawa ng mga katuwang ng 
pamayanan na mapupunta sa pangkat. Isulat 
ito sa gitnang kolum ng isang talaan. Sa kaliwa 
nito, isulat ang sanhi ng kaniyang ginagawa 
at sa kanan nito, isulat naman ang maaaring 
maging bunga ng gawaing tinukoy ng pangkat.
Gawin Mo
Ipagagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo B, 
KM. p. 66. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang pagkakaugnay ng sanhi at bunga?

Gabayan ang mga mag-aaral na 
makabuo ng sariling konsepto 
tungkol dito. 

Pagsasapuso
Paano ka makatutulong sa paglilinis ng 
kapaligiran laban sa dengue? Gumawa ng poster 
tungkol dito. 

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Idikta ang sampung salitang lilinangin sa linggong 
ito. 

 

PB 

 

8 Layunin 

Nagagamit ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng 
nasaksihang pangyayari 

 

PU 

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -  
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.



DEPED C
OPY

128

Pagganyak
Aksiyon Ko, Hulaan Mo
Sabihin:
Maghanda ng isang maikling pagsasakilos ng 
nais mong maging paglaki mo.
Pahulaan ito sa iyong mga kaklase.
Kung tama ang sagot ng tinawag mo, siya 
naman ang susunod na magpapahula. 
Bigyan ng ilang minuto ang mga mag-aaral 
upang makapaghanda ng kanilang ipakikita sa 
klase.
Tumawag ng kapareha upang magpahula. 
Itanong:
Ano-ano ang nakita mong kilos na isinagawa ng 
iyong kaklase? 

Isulat ang mga mahuhulaan ng 
mga mag-aaral. 

Gawin Natin
Ipabasang muli ang diary na nasa Basahin Mo, 
KM, p. 58-59. 
Itanong:
Ano-anong salitang kilos ang ginamit sa 
tekstong binasa?
Ano ang tawag sa mga salitang ito?
Alin sa mga ito ang nangyari na?
Paano mo nasabi na nangyari na ang mga ito?
Ano ang tawag dito?
Ano ang idinadagdag sa salitang ugat upang 
maipakita na naisagawa na ang kilos?
Alin sa mga ito ang mangyayari pa lamang?
Paano mo nasabi na ito ay mangyayari pa 
lamang?
Ano ang tawag dito?
Ano ang idinaragdag sa salitang ugat upang 
maipakitang gagawain pa lamang ito?
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo D, KM, 
p. 64. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo C, 
KM, p. 66.
Paglalahat
Itanong:
Paano ipinapakita ang oras ng pagsasagawa ng 
kilos?
Pagsasapuso
Itanong:
Sumulat ng isang komitment upang maabot mo 
ang iyong pangarap sa buhay at makatulong sa 
kapuwa. 

 

PB 

 

EP 

 

KM 
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Subukin Natin
Isulat ang pandiwa at ang aspekto nito sa bawat 
pangungusap. 
1. Nagdulot ng malaking baha ang magdamag 

na ulan. 
2. Lumutang sa baha ang mga plastic at iba 

pang basura. 
3. Ang mga kabahayan ay nalubog sa tubig 

ulan. 
4. Ang mga sasakyan ay naiwan sa lansangan. 
5. Itinutulak ng mga tao ang mga tumirik na 

sasakyan upang hindi makaabala sa 
    lansangan. 
6. Isinasakay sa bangka ang mga pangunahing 

kakailanganin ng mga tao. 
7. Isinasakay sa balsa ang mga taong nalubog 

sa baha ang kanilang mga tahanan. 
8. Ang pamahalaang-bayan ay maghahanap ng 

lugar na pagdadalhan sa mga taong 
    nasalanta ng bagyo. 
9. Maghahandog ng tulong ang Red Cross sa 

mga biktima ng kalamidad. 
10. Ang iba’t ibang organisasyon ay 

mangangalap ng pondo upang makatulong 
sa mga biktima. 

Kunin ang Index of Mastery nito. 
Isulat ito sa tsart.

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturong-muli ng mga salita.
Ipaguhit ang kahulugan ng mga bagong salita. 
Balik-aral
Itanong:
Anong uri ng pandiwa ang ginagamit sa mga kilos 
na naisagawa na o natapos na?
Hayaang magbigay ng isang pandiwa at ang 
pangnagdaang anyo nito. 

 

9 Layunin 

Nakasusulat ng isang tekstong recount 
 
 

 

PT 

 

WG 

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -  
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.



DEPED C
OPY

130

Gawin Natin
Ipabasa ang Basahin Mo A, KM p. 58-59. 
Itanong:
Tungkol saan ang binasa?
Sino ang pangunahing tauhan nito?
Saan naganap ang kuwento?
Kailan ito naganap?
Ibigay ang mga pangyayari sa kuwento ayon sa 
wasto nitong pagkasunod-sunod. 
Ano-anong salita ang ginamit upang mapag-
ugnay ang mga pangyayaring binanggit?
Ano ang suliranin sa kuwento?
Paano ito binigyang-lunas?
Ano-anong salita o parirala o pangungusap ang 
nagsasaad  ng damdamin o reaksiyon ng sumulat 
sa diary?
Ano-ano ang mga pangnagdaang pandiwa ang 
ginamit?
Paano nagtapos ang kuwento?

Isulat ang mga ito sa pisara.
Siguraduhin na mailagay mo 
ang mga salitang pag-ugnay 
tulad ng una, ikalawa, sumunod, 
hanggang, pagkatapos at 
panghuli.

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pag-usapan ang isang karanasang hindi 
malilimutan. 
Pagkasunduan kung alin sa mga kuwento ang 
nais isulat ng pangkatan. Matapos ang inilaang 
oras, tawagin ang pangkat upang magbahagi ng 
kanilang naisulat.
Gawain Mo
Gabayan ang mga mag-aaral sa kanilang 
pagsulat ng isang karanasan sa tulong ng 
planner na matatagpuan sa Isulat Mo, KM, p 68. 

Gabayan ang mga mag-aaral 
sa paggawa ng planner na ito 
hanggang sa makasulat sila ng 
isang recount. 
Gamitin rin ang planner na 
ito sa pagsusuri ng kanilang 
naisulat. 
Umikot sa klase upang 
siguraduhin na nakasusunod 
ang lahat ng mag-aaral. 

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit para sa masteri
Ipabaybay muli ang mga salitang lilinangin 
ngayong linggo.

 

PB 

 

WG 

 

10 Layunin 

Nakasusulat ng isang tekstong recount 
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Gawin Mo
Inaasahang hindi matatapos ang gawain nang 
nagdaang araw kaya ipagpapatuloy ito ngayon. 
1. Pagpapatuloy ng pagsulat ng mga mag-aaral 

ng sariling recount. 
2. Matapos ang inilaang oras, sabihin:

Makipagpalit ng papel sa katabi, basahin ang 
kaniyang isinulat. Bigyan ito ng puna batay 
sa planner na ginamit bago ito sulatin. 

3. Isulat muli ang binigyang punang talata ng 
iyong kaklase. 

Paalalahanan ang mga mag-
aaral kung paano magbibigay-
puna sa trabaho ng kaklase na 
hindi nakasasakit ng kanilang 
damdamin. 
Matapos ang Muling Pagsusulit 
ng mga mag-aaral ng kanilang 
talata, kolektahin ito upang ikaw 
naman ang magbigay-puna. 
Siguraduhin na maibabalik ito 
sa mga mag-aaral at maisusulat 
itong muli na isinasaalang-
alang ang iyong mga puna at 
pagtatama. 

Paglalahat
Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng 
recount?
Pagsasapuso
Ipakompleto:
Ang pagtulong sa kapuwa ay dapat _______ at 
mula sa _______. 

Pagsagot sa Mahalagang Tanong 
Balikan ang sagot ng mga mag-aaral sa 
mahahalagang tanong na ibinigay nang unang 
araw. 
Itanong:
Nabago ba o hindi ang inyong sagot? 
Pangatwiranan ang inyong sagot. 
Gawaing Pantahanan
Tanungin ang isa sa mga magulang o 
nakatatanda sa pamilya tungkol sa isa nilang 
karanasan sa pagtulong sa kapuwa. Isulat ito at 
salungguhitan ang mga pandiwa na ginamit. 
Pagtatapos
Pasulatin ang mga mag-aaral ng kanilang 
pangako kung paano sila magiging matulungin 
sa kanilang kapuwa. 

Ihanda ang wall ng “Kapuwa 
Ko, Tutulungan Ko,” kung saan 
isusulat ng mga mag-aaral 
ang kanilang gagawain upang 
makatulong sa kanilang kapuwa. 

Karagdagang Babasahin
MISOSA Filipino 5. Ang Pangunahing Diwa.
 pp  5 -12
Hiyas sa Pagbasa 4. 2000. pp  112-123
Pagdiriwang ng Wikang Filipino 5. 1999. p. 117
BALS PDF. Halina… Magplano ng Pamilya
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Aralin 1. pp. 17, 18
MISOSA Filipino 4. Modyul 8. pp 1-5
MISOSA Filipino 4. Modyul 11. pp  1-5
Hiyas sa WIka 5. 1999. pp  82 -87
MISOSA Filipino 4. Modyul 14. pp 3-10
MISOSA Filipino 5. Pangyayari at Epekto Nito.                
pp 4 – 14
MISOSA Filipino 4. Modyul 22. pp 1-11
MISOSA Filipino 6. Modyul 16. pp 5-9
Hiyas sa Pagbasa 5. 1999. p 194

Panlingguhang Pagtataya
Layunin
Nakagagawa ng isang kard ng pasasalamat sa taong nakatulong nang malaki sa 
kaniya.
Gagampanan ng mga mag-aaral
Card-maker
Manonood
Mga kamag-aral
Kalagayan
Ipakikita ng bawat mag-aaral ang kanilang pasasalamat sa natanggap na tulong mula 
sa isang katuwang na opisyal o ahensiya sa pamayanan at nasasabi kung ano at 
paano naibigay ang tulong na ito. 
Bunga
Isang kard ng pasasalamat

Pamantayan Mayroon (2 puntos) Wala (0 puntos)
Nagpahayag nang 
malinaw na mensahe
May pagkakaugnay-
ugnay ang mga 
pangungusap na ginamit
Wasto ang 
pagkakagamit ng mga 
pandiwa
Maayos at malinis ang 
pagkakasulat ng mga 
pangungusap
May kaugnayan ang 
larawang inilagay sa 
mga pangungusap na 
isinulat
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Paunang Pagtataya
Ipapikit ang mga mata ng mga mag-aaral.
Sabihin:
Iguhit sa iyong isipan ang larawan ng isang magandang lugar na iyong napasyalan. 
Ano-ano ang nakita mo rito?

Ipamulat ang mga mata ng mga mag-aaral.
Ipagawa ang talaan na ito sa isang malinis na papel. 

Pangngalan Pang-uri Pahambing Pasukdol

  

Pag-unawa sa Napakinggan 
Nailalarawan ang tagpuan,tauhan, at pangyayari sa kuwentong napakinggan 
F-4PN-Ile-12.1 
Wikang Binibigkas 
Nailalarawan ang tauhan batay sa ikinilos o ginawi sa sinabi at damdamin  
F4PS-Ile-F-12.1 
Gramatika 
Nagagamit ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay ng nasaksihang 
pangyayari F4WG-lld-g-5 
Pag-unawa sa Binasa 
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan  
F4PT-Ile-1.4                                                                                     
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa isang alamat  

          F4PB-Ile-3.2.3  
Pagsulat at Komposisyon 
Nakasusulat ng talatang naglalarawan F4PU-Ile-g-2.1 
Nababaybay nang wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin at hiniram 
kaugnay sa ibang asignatura F4PU-ILa-j-I 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Naibibigay ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ngnakalarawang 
balangkas F4EP-Ile-g-8 

 

  ARALIN 

8 Biyaya ng Kalikasan Tungo sa Pag-unlad 

Panlingguhang Layunin 
 

 

 
 

ARALIN

8 Biyaya ng Kalikasan Tungo sa Pag-unlad

 nakalarawang
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Mahalagang Tanong
Itanong:
Paano nakatutulong ang ating kapaligiran sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng 
mamamayan?
Paano at kailan ginagamit ang pandiwa?

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Unang pagsusulit
Paghawan ng Balakid
Pabuksan ang KM at ipagawa ang Tuklasin Mo 
A, p. 69-70. 
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng maskulado?
Alin sa mga larawan ang palakol? Chainsaw? 
Gulok?
Ipaguhit ang mga salita sa kanilang Pasaporte 
ng Salita. 
Pagganyak
Itanong:
May paborito ba kayong puno sa paaralan?
Ano ang kalimitang ginagawa ninyo rito?
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng 
kanilang karanasan na may kaugnayan sa puno 
sa paaralan o maging sa sariling bakuran. 
Pangganyak na Tanong
Itanong: 
Ano ang nangyari sa puno sa kuwento? 
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng kuwento. 
Pag-usapan ito. 

Itanong:
Ano ang pamagat ng kuwento?
Sino ang sumulat at gumuhit nito?
Bakit kaya “Puno para sa Lahat” ang pamagat nito? 

Basahin nang malakas ang kuwento. 
Puno para sa Lahat
Grace D. Chong
Hiyas

Maaaring gumamit ng ibang 
kuwento na may katulad na 
tema. 

 

PU 

 

PT 

 

PS 

 

1 Layunin 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa kuwentong napakinggan 
Nakapagtatanong tungkol sa kuwentong napakinggan 
 

 

AL 
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Itanong:
Bakit “Puno para sa Lahat” ang pamagat ng 
kuwento?

Pasulatin ang bawat mag-aaral ng isang tanong 
tungkol sa napakinggang kuwento. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang lahat ng 
mag-aaral upang basahin ang kanilang isinulat 
na tanong. 
Sabihin:
Sa hudyat ko, ang papel na pinagsulatan ng 
inyong tanong ay ipapasa ninyo sa kaklase na 
nasa iyong kanan. 
Kapag natanggap mo ang ipinasang papel sa iyo, 
isulat ang iyong sagot sa tanong na nabasa. 
Sa paghudyat ko muli, ipapasa mo na ang papel 
sa kanan mo. 

Gawin ito hanggang sa makabalik ang papel ng 
tanong sa orihinal na gumawa nito. 
Tawagin ang mga mag-aaral upang basahin ang 
kanilang isinulat na tanong at ang mga sagot na 
isinulat dito ng mga kaklase. Tukuyin kung alin 
ang tama at alin ang mali sa mga nakasulat na 
sagot. 

Gabayan ang mga mag-aaral 
sa paggawa ng tanong na 
angkop sa kuwento. Kung 
kinakailangang i-preview ang 
isinulat, gawin ito. 

Pagtatapos
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita

Ipagamit sa mga mag-aaral ang 
diksiyonaryo upang matukoy 
ang kahulugan ng mga salitang 
lilinangin sa linggong ito. 

Gawin Ninyo
Itanong:
Bakit “Puno para sa Lahat” ang pamagat ng 
kuwento?
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang sumusunod sa bawat pangkat. 
Pangkat I – Gumawa ng character map ng mga 
tauhan sa kuwento

 

KM 

 

PB 

 

2 
Layunin 

Nakasusunod sa nakalimbag na panuto 
Nailalarawan ang tauhan, tagpuan, at pangyayari sa 
napakinggang kuwento 
Nailalarawan ang mga tauhan batay sa ikinilos, sinabi o nadama 
 

 

PB 
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Pangkat II – Iguhit ang pinangyarihan ng 
kuwento
Pangkat III – Isadula ang mga pangyayari sa 
kuwento
Pangkat IV – Gumawa ng poster tungkol sa 
global warming

Matapos ang inilaang oras, itanong:
Ano ang pamagat ng kuwento?
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ilarawan ang bawat isa. (Tawagin ang Pangkat I)
Saan naganap ang kuwento? (Tawagin ang 
Pangkat II)
Ilarawan ang pinangyarihan ng kuwento. 
Gusto mo bang manirahan dito? Ipaliwanag ang 
sagot. 
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento? (Tawagin 
ang Pangkat III)
Ano-anong damdamin ang nadama sa bawat 
pangyayari ng kuwento?
Paano ito ipinadama ng bawat tauhan?
Kung isa ka sa mga tauhan sa kuwento, ano ang 
mararamdaman mo? Bakit?
Ano ang gagawin mo? Ipaliwanag ang sagot. 
Ano ang magiging epekto ng pagpuputol ng mga 
puno? (Tawagin ang Pangkat IV)
Ano ang global warming?
Paano ito maiiwasan?

Talakayin ang global warming, 
dahilan at epekto nito.

Pagtatapos
Ipagawa ang Isulat Mo, KM p. 77. 

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Ipamigay ang istrip ng papel. 
Bigyan ng hudyat ang mga mag-aaral na ipaskil 
ang mga pangungusap sa pisara ayon sa wasto 
nitong pagkasunod-sunod. 
Ipasalaysay muli ang napakinggang kuwento sa 
tulong ng pinagsunod-sunod na istrip ng mga 
papel. 

Isulat sa istrip ng mga papel 
ang mga pangyayari sa 
napakinggang kuwento. 

 

3 Layunin 

Nagagamit nang wasto ang mga pang-uri sa paglalarawan ng 
mga tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari 
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Gawin Natin
Sabihin:
Babasahin ko muli ang kuwento na pinamagatang 
“Puno para sa Lahat.”
Isulat sa inyong papel ang mga pang-uring 
mapapakinggan na ginamit sa kuwento at ang 
bagay na inilalarawan nito. 
Pangkatin ang klase. 
Ibigay sa bawat pangkat ang aabangan nilang 
paglalarawan sa kuwento.
Pangkat I – mga bagay
Pangkat II – mga tao
Pangkat III – mga hayop
Pangkat IV – lugar
Matapos basahin ang kuwento, itanong:
Ano-ano ang pang-uri na ginamit sa kuwento?
Ano ang inilarawan nito?
Tawagin ang pangkat upang makapag-ulat ng 
kanilang natapos na gawain. 
Itanong:
Ano-ano ang salitang ginamit upang ilarawan ang 
mga pangngalan na nasa kuwento?
Nakatulong ba ang mga ito upang maunawaan 
mo ang napakinggang kuwento? Paano? 
Ano ang pang-uri?
Kailan ito ginagamit? 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Sabihin:
Balikan ang mga likas na yamang nakikita sa 
sariling pamayanan. 
Tukuyin at ilarawan ang mga ito.
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga 
pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot. 
Gawin Mo
Sabihin:
Ilarawan ang pangarap mong pamayanan sa 
pamamagitan ng pagguhit at pagkukulay nito. 

Maghanda ng larawan ng mga 
likas na yaman para magamit 
kung hindi makagawa ang mga 
mag-aaral o natatagalan sila sa 
gawain na ito. 

Paglalahat
Ipagawa ang Isaisip Mo, KM p. 77, unang linya. 
Pagsasapuso
Isapuso Mo B, KM, p. 77. 

 

WG 
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Subukin Natin
Basahin ang talaarawan na ito. Isulat sa 
talahanayan ang uri ng pang-uri  na hinihiling 
nito. 
Lantay Pahambing Pasukdol

Disyembre 16 
Unang gabi ng Misa de Gallo. 
Sariwa ang simoy ng hangin. Nakita ko sina Lolo 
Jose at Lola Soledad.
Nagmano agad ako sa kanila.
Disyembre 18 
Pumunta kami sa bahay ni Tiya Aida sa Bulacan 
Mas sariwa ang hangin doon. 
Di gaanong malaki ang bahay. 
Disyembre 21 
Binisita namin ni Lola Soledad ang puntod ni Ate 
Minda. Pinakamalungkot si Lola Soledad habang 
nagdarasal kami. Di hamak na masakit pa rin 
sa kaniya ang pagkawala ni Ate Minda. 
Disyembre 23 
Namista kami sa bayan ni Kuya Mark 
Magkasinsaya ang pistang ito at ang pista ng 
San Juan. Ubod ng dami ang mga tao. 
Disyembre 25 
Pasko na! Nagsimba kami. Pagkauwi sa bahay, 
nagnoche-buena kami. Napakasaya ng aming 
pamilya.

Kunin at itala ang Index of 
Mastery nito. 

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Ipabigay sa mga mag-aaral ang sariling 
pakahulugan sa mga salitang nililinang. 
Balikan
Sabihin:
Ilarawan ang isang bagay na makikita sa paligid 
ng paaralan. Pahulaan ito sa klase. 
Anong pang-uri ang ginamit?

 

4 Layunin 

Nakasusulat ng talatang naglalarawan 
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Gawin Natin
Ipakita ang larawan ng isang puno. 
Sabihin:
Magbigay ng isang pang-uri na maglalarawan 
sa punong ito. 

Ipabasa ang mga pang-uring ibinigay ng mga 
mag-aaral. 
Itanong:
Angkop ba ang lahat ng pang-uri na ibinigay 
natin?
Alin ang puwede nang tanggalin?
May nais pa ba kayong idagdag?

Papiliin ng isang pang-uri ang mga mag-aaral at 
ipagamit ang mga ito sa pangungusap. 
Ipabasa ang mga naibigay na pangungusap. 
Itanong:
Alin sa mga pangungusap ang may 
magkakatulad na ideya?
Paano natin pagsasama-samahin ang mga ito 
upang maging talata?
Alin sa mga pangungusap ang hindi katulad na 
ideya ng iba?
Ano ang gagawin natin dito? 
Ano ang gagawin natin upang maging talata 
ang naibigay na pangungusap?
Ipabasa ang natapos na talata.
Itanong:
May nais ka bang idagdag sa ating talata? 
Tanggalin?
Ilang talata mayroon?
Ano ang paksa ng unang talata? Pangalawa?
Paano isinulat ang talata?
Ano-ano ang isinasaalang-alang sa pagsulat ng 
talata?
Ano ang angkop na pamagat ng talatang 
natapos?
Paano ito dapat sulatin? 

Maaari din namang dalhin ang 
mga mag-aaral sa ilalim ng puno 
sa paaralan. Kung kaya, dito na 
rin magklase. 

Hayaang magbigay ang mga 
mag-aaral ng pang-uri hangga’t 
kaya nila. 

Ilagay sa susunod na talata. 
Magdagdag ng kaugnay na mga 
pangungusap. 

Gawin Ninyo 
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng pag-uusapan. 
Pangkat I – yamang lupa
Pangkat II- yamang tubig
Bigyan ang bawat pangkat ng oras upang 
matalakay ang ibinigay na paksa. 
Bigyan ng manila paper ang bawat pangkat.  
At ang bawat kasapi nito ng isang pangkulay 
upang gamiting pansulat. 

 

KM 
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Sabihin:
Sumulat ng isang pangungusap bilang panimula 
ng talata ng pangkat. Ito ay susundan ng 
pagsulat ng kasunod na pangungusap na 
isusulat ng isang kapangkat. Tandaan, isang 
beses lamang puwedeng magsulat ang isang 
miyembro ng pangkat. Gawin ito hanggang 
matapos ang talata ng pangkat. 
Matapos ang inilaang oras, ipabasa sa bawat 
pangkat ang natapos na talata.
Pabigyang puna ang natapos na sulatin. 

  

 Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na Pang-masteri
Balikan
Itanong:
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng talata?
Gawin Mo
Sabihin:
Pumili ng isang panimulang pangungusap na 
makikita sa Pagyamanin Natin Gawin Mo A, KM, 
p. 76. 
Sumulat ng isang talatang maglalarawan sa 
bagay na nasa piniling panimulang pangungusap.
Matapos ang inilaang oras, pagbigyang puna 
ang natapos na talata sa kaklase. 
Ipasulat muli ang binigyang punang sulatin. 

Maghanda o magpadala ka ng 
dyaryo.

Paglalahat
Itanong:
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng talata?
Pagsasapuso
Ipagawa Isapuso Mo, p. 77.
Gawaing Pantahanan
Pumili ng isang puno na nakatawag ng iyong 
pansin. Ilarawan ito sa pamamagitan ng pagsulat 
ng isang talata tungkol dito. 

  

 

5 Layunin 

Nakasusulat ng talatang naglalarawan 
 
 

 

PU 

 

KM 

 

WG 
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Unang pagsusulit
Balikan
Itanong:
Ano ang nangyari sa puno sa ating kuwento?
Paghawan ng Balakid
Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa KM 
Tuklasin  Mo B, KM p. 71. 
Ipagamit sa sariling pangungusap ang mga 
bagong salita.
Pagganyak
Ipakuha ang ginawang paalala tungkol sa 
kahalagahan ng puno. 
Pag-usapan ang mga ibabahagi ng ilang mag-
aaral na tatawagin. 
Pangganyak na Tanong
Itanong:
Gaano kahalaga ang kalikasan? 
Gawin Natin
Ipabasa ang talata sa Basahin Mo, KM, p. 72-
73. 
Itanong:
Tungkol saan ang binasang talata?
Ano ang paksa ng unang talata? Pangalawa? 
Pangatlo? Pang-apat?
Ano ang kayamanan ng Pilipinas?
Bakit mahalaga ang likas na yaman ng bansa? 
Bakit nawawala na ang kayamanan ng bansa?
Paano ka nakatutulong sa pagkasira ng 
kayamanan ng bansa?
Ano ang posibleng mangyayari kung 
magpapatuloy ang mga gawaing ito?
Paano mo maililigtas ang kayamanan ng 
bansa?

 

PB 

 

PT 

 

PS 

 

PB 

 

6 Layunin 

   Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan 
   Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano tungkol sa binasang teksto 
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Gawin Ninyo
Basahin ang mga teksto na nasa Pagyamanin 
Natin Gawin Ninyo B, KM, p. 75. 
Sagutin ang mga tanong tungkol dito.
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo B, 
KM, p. 76. 

Pasagutan lamang ang 
mga tanong matapos ang 
bawat talata. 

Panapos na Gawain
Itanong:
Paano mo mahihikayat ang ibang mag-aaral na 
pangalagaan ang likas na yaman ng bansa? 

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Pagganyak 
Itanong:
Ano ang gagawin mo kung makita mo ito?

Pag-usapan ang sagot ng mga mag-aaral. 
Gabayan ang mga mag-aaral kung mali ang sagot 
upang maibigay nila ang tamang kahulugan nito. 

Maaaring gumamit ng ibang 
babala.

Gawin Ninyo
Basahin ang talata sa Pagyamanin Natin Gawin 
Ninyo A, KM, p. 74. Gawin ang mga nakasulat na 
panuto.

Maghanda ng rubrics na 
gagamitin sa pangkatang 
gawain.  Sabihin muna sa mga 
mag-aaral ang pamantayan sa 
pag-iiskor. 
Gabayan ang mga mag-aaral 
habang ginagawa ang gawain.

 

PB 

 

7 Layunin 

Nakasusunod sa nakasulat na panuto 

 

PT 

 

PD 

 

PB 
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Gawin Mo
Pumili ng isang gawain sa Art. 
Basahin ang mga hakbang sa paggawa nito. 
Isagawa ito at ipakita sa kaklase ang natapos na 
gawain. 

Ipakuha ang KM sa Art.
Kung wala pa ang KM, maaari 
namang isulat sa ilang papel 
ang mga napiling gawain sa Art 
upang may magamit ang mga 
mag-aaral. 
Umikot sa klase at tingnan kung 
nakasusunod ang mga mag-
aaral sa inihandang panuto, 

Paglalahat
Paano mo masusunod nang wasto ang mga 
nakasulat na panuto? 

Sabihin  ang mahahalagang 
detalye na sumagot sa mga 
tanong na ano, sino, kailan, 
saan, at paano.
Bigkasin ito nang malinaw. 
Huwag magdaragdag o 
magbabawas ng detalye.

Pagsasapuso
Ano ang gagawin mo kung makakita ka ng 
isang mag-aaral na hindi sinusunod ang isang 
nakapaskil na panuto? 

  

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Itanong:
Paano nasisira ang kayamanan ng Pilipinas?
Tumawag ng mag-aaral upang isakilos ang 
kanilang sagot. Pahulaan ito sa klase. 
Itanong:
Ano ang pandiwa? 
Gawin Natin
Ipabasang muli ang “Kahalagahan ng 
Kalikasan.”
Itanong:
Ano-ano ang pandiwang ginamit dito?
Anong panahunan ang pandiwang ito?
Kailan ginawa ang pandiwa sa unang hanay? 
Ang ikalawa? Ikatlo?
Ano ang idinaragdag sa salitang ugat upang 
maipakita na ang kilos ay nagawa na?

Itala ang sagot ng mga 
mag-aaral. Gumawa ng 
isang imaginary column. Sa 
unang hanay, itala ang mga 
pangkasalukuyang pandiwa, sa 
ikalawa naman ay pangnagdaan
at sa ikatlo naman ay ang 
panghinaharap.

 

PB 

 

8 Layunin 

Nagagamit ang pandiwa ayon sa panahunan sa 
pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari  
 

 

PU 

 

WG 
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Ginagawa pa lamang? Gagawin pa lamang?
Paano nasisira ang ating kalikasan?
Ano-ano ang dapat mong gawin upang 
maprotektahan ang kalikasan?
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. Pag-usapan ang mga 
nasaksihang pangyayari sa kapaligiran na may 
kinalaman sa pangangalaga o sa pagkasira ng 
kalikasan. 
Itala ang mga pandiwang nasaksihan at ibigay 
ang tatlong panahunan nito. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang ibahagi ang kanilang natapos na 
gawain. 
Gawin Mo
Gumawa ng isang flyer tungkol sa 
pangangalaga ng kalikasan. Bilugan ang mga 
pandiwang ginamit. 
Paglalahat
Itanong:
Kailan ginagamit ang iba’t ibang panahunan ng 
pandiwa? 
Pagsasapuso
Pagdalahin ang mga mag-aaral ng isang 
punong pananim. 

Ipatatanim ito sa bakuran ng 
paaralan. Sabihan ang mga 
mag-aaral na sila ang magiging 
responsable sa pag-aalaga nito. 

Subukin Natin
Sipiin sa isang malinis na papel. Bilugan ang 
mga pandiwa na nasa pangnagdaang aspeto, 
salungguhitan ang pangkasalukuyan, at ikahon 
ang panghinaharap na pandiwa. 

     Noon malinis, mabango, at malinaw ang 
tubig kaya marami ang namamasyal at naliligo 
sa Ilog Pasig. Kaya nasira ang kagandahan 
ng makasaysayang ilog, pinabayaan ito ng 
mga tao. Marami ang nagtatapon ng basura 
sa ilog kaya sa kaunting pag-ulan ay umaa-
paw ito. Namatay ang mga isda dahil marumi 
na ang tubig sa ilog. Nangangamba ang mga 
tao na tuluyan nang masira ang Ilog Pasig, 
kaya kailangang kumilos na sila bago mahuli 
ang lahat.

Hango sa MISOSA Filipino Module 14 
Baitang VI

Kuhanin ang Index of Mastery. 

 

WG 

 

KM 
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Ipagawa sa mga mag-aaral ang mapipili nilang 
salita. 
Gawin Natin
Dalhin ang mga mag-aaral sa bakuran ng 
paaralan. 
Ipatanim ang kanilang dalang punong pananim. 
Palagyan ito ng tree guard, pangalan ng 
puno, pangalan ng nagtanim at ang petsa ng 
pagkakatanim. 
Gawin Ninyo
Matapos ang inilaang oras sa pagtatanim, 
pangkatin ang klase pagkabalik sa silid-aralan. 
Gumawa ng mini-survey sa pangkat na 
kinabibilangan upang mapunan ang talaan na 
nasa Pagyamanin Natin Gawin Ninyo C, KM, p. 
76. 
Ipakita ang nakalap na impormasyon sa 
pamamagitan ng isang bar graph. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga 
pangkat upang iulat ang natapos nilang gawain. 
Magtanong tungkol sa mga ipinakitang graph. 
Paglalahat
Ano ang natutuhan mo sa aralin?
Panapos na Gawain
Magpagupit sa mga mag-aaral ng isang punong 
papel. 
Ipadikit ito sa inihandang kulay kayumangging 
papel. 
Sabihin sa mga mag-aaral na sa pagdidikit nila 
ng puno sa papel ay tulad din ng paniniwala 
nila sa kahalagahan ng mga puno sa ating 
kapaligiran. 

 

9 Layunin 

Naipakikita ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng 
nakalarawang balangkas 
 
 

 

PT 
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 Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri Tingnan ang itinalang iskor ng 

mga mag-aaral sa pagbabaybay 
upang makita kung may mga 
salitang hindi pa na-master. 
Maaaring ulitin ang mga ito sa 
susunod na linggo. 

Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Gawaing Pantahanan
Hikayatin ang kapamilya na magtanim ng gulay 
sa bakuran o sa mga lata. 
Gumawa ng diary tungkol sa gawaing ito. 
Pagtatapos
Ipabigkas:

Kalikasan-- Huwag Nating Pababayaan  
 

Ang ating kapaligiran  
ay ating pangalagaan,  

biyaya ng Diyos, Ama natin  
sa sangkatauhan.  

 

Huwag nating sisirain:  
handog ng Ama sa atin.  
Ating lubusang mahalin,  

Pakaingatan pa rin.

http://www.talkqueen.com/tula-para-sa-ka-
likasan-q101281
Karagdagang Babasahin 
MISOSA Filipino 5. Katangian ng mga Tauhan sa 
Kuwento. pp 1-9
MISOSA Filipino 6. Modyul 3. pp 1-7
Hiyas sa Pagbasa 4. 2000. pp 136-137
Filipino 3. Sagisag ng Lahi. 1999. pp  53-54
Panlingguhang Pagtataya
Sumulat ng talata tungkol sa mga paksang ibibigay. Bilugan ang mga ginamit na 
pandiwang pangnagdaan. Salungguhitan ang mgapandiwang panghinaharap 

- mga ginawa mo na nakatulong sa pagkasira ng kalikasan
- planong gawain upang maging tagapagtanggol ng kalikasan

  
  

 

10 Layunin 

Nasasagot ang panlingguhang pagtataya 
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Paunang Pagtataya
Hanapin ang mga pandiwa na nasa loob ng kahon. 
Isulat ito sa kuwaderno at gamitin sa sariling pangungusap. 

u m a n g k a t
m m t a m a e u
u l u m a g o m
u a m n i b a u
s a u i l a u b
a u l a m a n o
d a o g a n d i
a u n i i k a g
n a g a m i t a

 ARALIN 

9 Pagpapaunlad ng Pamayanan 

 
Panlingguhang Layunin 
 

Pag-unawa sa Napakinggan 
Naibi    Naibibigay ang sariling wakas ng napakinggang teksto 

F-4PN-IIg-8.2 
Wikang Binibigkas 
Naiuugnay ang sariling karanasan F4PS-Ilg-4 
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang mga pangungusap  
F-4PS-II-i.6.2 
Gramatika 

      Nagagamit ang pariralang pang-abay sa paglalarawan ng kilos F4WG-IId-g-5  
Pag-unawa sa Binasa 
Nabibigyang kahulugan  ang salitang iisa ang baybay ngunit   magkaiba ang 
diin F4PT-Ilb-g-4 
 Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon F4PB-
Ilc-g-3.1.2 
Nakasusunod sa nakasulat na panuto F-4PB-IIf-h-2.1  
Pagsulat  at Komposisyon  
 Nakasusulat ng talatang naglalarawan F4PU-Ile-g-2 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Naibibigay ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng nakalarawang 
balangkas F4EP-Ile-g-8 
 

 

 
 

ARALIN

9 Pagpapaunlad ng Pamayanan
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Mahahalagang Tanong
Sabihin:
Ngayong linggong ito, sasagutin natin ang katanungang:
Ano ang maitutulong mo upang mapaunlad ang pamayanang kinabibilangan?
Ano ang pariralang pang-abay?
Ano ang dapat tandaan sa pagsusulat ng isang talata? panuto?

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit
(Pumili ng 10 salitang natutuhan ng mga mag-
aaral sa ibang asignaturang Filipino ang gamit 
na wikang panturo.)

Ipasipi ang wastong baybay 
ng mga salitang ito at iparekord 
ang iskor ng mga mag-aaral sa 
kanilang spelling notebook.

Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang gawain sa Tuklasin Mo A, KM p. 
78. 
Itanong:
Ano ang kahulugan ng kunot? Naglulupasay? 
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling 
pangungusap.
Pagganyak
Magkuwentuhan Tayo!
Tumawag ng ilang mag-aaral upang ipabahagi 
sa klase ang naumpisahan nilang hardin sa 
sariling bakuran. 
Pangganyak na Tanong
Itanong: 
Paano sinimulan ng hardinero sa kuwento ang 
kaniyang hardin? 
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng kuwento. 
Pag-usapan ito. 
Itanong:
Ano kaya ang mangyayari sa kuwento? 
Sabihin:
Ano-ano ang tanong na nais mong masagot 
habang binabasa natin angkuwento?
Basahin nang malakas ang kuwento. 
Hardinerong Tipaklong
Dr. Rose Torres-Yu
LG & M

Itala ang sagot ng mga mag-
aaral sa isang prediction chart. 

Hayaang itala ito ng mga mag-
aaral sa kanilang kuwaderno. 

 

Layunin 

Naibibigay ang sariling wakas sa napakinggang  teksto 
1 

 

Pu 

 

PT 

 

PS 

 

AL 
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Matapos basahin ang kuwento, itanong: 
Ano-anong salita sa kuwento ang hindi mo 
naunawaan? 

Pabalikan ang prediction chart na ginawa bago 
basahin ang kuwento. 
Talakayin ang mga isinagot dito ng mga 
mag-aaral. 

Kung may mga salitang hindi 
nauunawaan ang mga mag-
aaral sa kuwento, gabayan sila 
o turuan upang masabi nila ang 
kahulugan ng mga tinukoy na 
salita.

Pabalikan ang mga tanong na ginawa ng mga 
mag-aaral bago basahin ang kuwento. 
Tumawag ng mag-aaral upang basahin ang 
kaniyang naitala at nakuhang sagot mula sa 
napakinggang kuwento. 
Gawin ito hanggang sa matapos maibahagi ng 
mga mag-aaral ang kanilang tanong-sagot. 
Itanong:
Saan naganap ang kuwento?
Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ano ang mahahalagang pangyayari sa 
kuwento?
Ano ang simula ng kuwento? Wakas?
Nagustuhan mo ba ang wakas ng kuwento?
Ipaliwanag ang sagot.
Kung bibigyan mo ito ng sariling wakas, ano 
ito? Pangatwiranan ang sagot.

Kung may mga naulit na tanong, 
itanong sa mga mag-aaral ang 
kanilang sariling sagot sa katulad 
na tanong. 

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala Para sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita

1. Sabihin sa mga mag-aaral ang 
pangungusap gamit ang unang limang 
salita buhat sa talaan. 

2. Sabihin ang kahulugan ng salitang 
ginamit. 

3. Hayaang magbigay ang mga mag-aaral 
ng isang susing salita na maaaring 
iugnay sa salitang nililinang. 

4. Iugnay ang susing salita sa salitang 
      nililinang. 
5. Itanong sa mga mag-aaral ang pagka-

kahulugan sa salitang nililinang. 

Gamitin muna ang unang limang 
salita. 

 

PB 

 

PT 

 
Layunin 

Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang 
kuwento sa tulong ng mga pangungusap 

2 
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Balikan
Sino ang hardinerong tipaklong? Gumawa ng isang character map 

sa pamamagitan ng mga sagot na 
ibibigay ng mga mag-aaral. 

Gawin Natin
Tumawag ng mag-aaral na maghahagis ng 
isang dice.
Tumawag ng mag-aaral na gagawa ng isang 
pangungusap tungkol sa ipinakitang larawan 
ng dice. 
Ipabasa ang mga natapos na pangungusap. 

Itanong:
Alin-alin sa pangungusap ang unang nangyari 
sa kuwentong napakinggan? Pangalawa? 
Sumunod? Panghuli?

Maghanda ng dice na 
nakadikit ang larawan ng 
mga pangyayari sa 
napakinggang kuwento. 
Itala ang mga ibinigay  na 
pangungusap ng mga mag-aaral. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Hayaang isalaysay muli ng mga mag-aaral sa 
bawat pangkat ang napakinggang kuwento 
sa tulong ng mga pangungusap na naunang 
nabuo. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo A, 
KM, p. 82 

Umikot upang matiyak kung 
naisasagawa ito nang maayos ng 
mga mag-aaral sa bawat pangkat. 

Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan  mo sa aralin? 
Pagsasapuso
Itanong:
Paano mo pahahalagahan ang ginagawa ng 
ibang tao para sa iyong pag-unlad?

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling Pagsusulit
Pagganyak
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang karanasan tungkol sa hardin nila sa 
kanilang bakuran. 

 

PN 

 

PS 

 

3 Layunin 

Nagagamit ang pariralang pang-abay sa paglalarawan ng kilos 
 

 

PU 
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Gawin Natin
Buklatin isa-isa ang mga pahina ng “Ang 
Hardinerong Tipaklong.”
Itanong:
Ano ang ginawa ng tauhan sa pahina?
Ilarawan ang kaniyang kilos na isinagawa sa 
ipinakitang pahina. 
Ipabasa ang mga pares ng salita na nabuo 
mula sa sagot ng mga mag-aaral. 
Itanong:
Ano-ano ang salitang kilos sa kuwento?
Ano ang tawag dito? 
Paano inilarawan ang bawat kilos?
Ano ang tawag dito?
Tumawag ng mag-aaral upang ipagamit sa 
sariling pangungusap ang pares ng salitang 
mapipili. 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang mga mag-aaral.
Magpahanda ng isang piping palabas/
pantomina na sasagot sa tanong na: 
Ano ang mga ginawa ni Hardinerong Tipaklong 
upang makatulong sa pagpapaunlad ng 
kabuhayan ng nakahuli sa kaniya?

- rap
- tula 
- awit
- comic strip

Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda. 
Gawin Mo
Ipagawa ang nasa Pagyamanin Natin Gawin 
Mo A, KM, p. 82. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang pang-abay?
Pagsasapuso
Sabihin:
Gumawa ng poster tungkol sa kahalagahan 
ng pagtutulungan upang maging maunlad ang 
lahat. 

 

WG 

 

PN 

 

PS 
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Subukin Natin
Isulat sa bawat patlang ang angkop na pang-
abay upang mabuo ang diwa ng pangungusap. 

1___ na binantayan ni Aling Lina ang kaniyang 
sanggol na maysakit. Umiiyak nang 2___ang 
sanggol dahil sa mataas na lagnat. Inawitan ni 
Aling Lina nang 3___ ang anak upang makat-
ulog. 4 ___ niyang inilapag ang sanggol sa 5 
____. Marahan niyang idinuyan ang mag-aaral 
hanggang sa makatulog nang 6___ . 7_______ 
ay wala nang lagnat ang mag-aaral. Iginalaw 
niya nang 8 _____ ang kaniyang kamay at 
paa. 9 _____ na nagdasal ng pasasalamat si 
Aling Lina. Muling nagbalik ang kasayahan sa 
kanilang 10 ___.

Kunin ang Index of Mastery nito. 

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo
Gawin ang mga hakbang na isinagawa sa Araw 
2 gamit ang huling limang  salita. 
Pagganyak
Ipakompleto sa bawat isa. 

Ano ang 
damdamin 

mo?

Bakit ito ang 
naramdaman 

mo?
Bago basahin 
ang kuwento
Habang binaba-
sa ang kuwento
Pagkatapos 
basahin ang 
kuwento

Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang sagot sa klase. 

 

Layunin 

Nasusuri ang damdamin ng mga tauhan sa napanood 
 

4 
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Gawin Natin
Gamit ang mga pangungusap ng mga 
pangyayari sa napakinggang kuwento, 
ipasalaysay muli ang kuwento. 
Itanong: 
 Ano ang damdamin sa unang bahagi ng 
kuwento? Gitnang bahagi? Panghuling bahagi?
Paano ito naipadama sa kuwento? 
Kunin ang reaksiyon ng mga mag-aaral sa mga 
damdaming ipinadama ng tauhan sa kuwento. 

Paalalahan ang mga mag-aaral 
sa tamang paraan sa tamang 
paraan ng pagbibigay ng 
reaksiyon.

Gawin Ninyo
Pangkatin ang mga mag-aaral. Bigyan ang 
bawat pangkat ng mga pahina ng aklat ng “Ang 
Hardinerong Tipaklong.”
Ipatapos sa mga mag-aaral ang talaan sa 
Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A, KM, p. 81. 
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng 
pangkat na magbabahagi ng kanilang sagot. 
Gawin Mo
Umisip ng isang palabas sa telebisyon o kaya 
naman ay isang palabas na napanood sa 
programa sa paaralan o sa pamayanan. 
Gumawa ng isang puppet upang ipakita ang 
damdamin mo tungkol sa naalalang palabas. 
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng mga 
mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot.
Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang gagawin mo kung ang damdamin mo 
ay hindi katulad ng sa kaibigan o kaklase mo? 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Kung Natutuhan
Gawain A
Gumupit ng isang larawan. Sumulat ng talata 
tungkol dito. 

Maghanda ng manila paper, 
pentel pen, pangkulay, at tape 
para sa pangkatang gawain.

 

PN 

 

PL 

 
Layunin 

Nakasusunod sa nakasulat na panuto 
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Salungguhitan ang pandiwa na ginamit. Bilugan 
ang pangngalan. Ikahon ang pang-abay at 
Salungguhitan ng dalawang beses ang pang-
uri. 

Gawain B
Basahin ang isang maikling kuwento na 
makikita sa Kagamitan ng Mag-aaral. 
Kompletuhin: 
Pamagat ng Binasa: _______
Pahina : _______
Damdaming ipinadama sa kuwento: ______
Dahilan ng damdamin : ____________
Kung Hindi Natutuhan
Gawain A
Ipakita ang ilang larawan na nagpapakita ng 
kilos. 
Ipatukoy ang mga kilos na ginawa. Sabihin 
kung paano isinagawa ang bawat isa. 
Gawain B
Ipakita ang ilang mga larawan ni Hardinerong 
Tipaklong. 
Gawaing Pantahanan
Itala ang mga kilos na isinagawa ng bawat 
kasapi ng pamilya kaugnay ng paggawa ng 
hardin sa sariling bakuran. Ilarawan ang bawat 
kilos na naobserbahan at ang damdamin ng 
bawat mag-anak. 

Ipaalala sa mga mag-aaral ang 
tamang oras ng pagpunta sa 
silid-aklatan.

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang Pagsusulit

Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo B, KM, p. 79. 
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang 
mag-aaral upang magbahagi ng kanilang sagot.
Pagganyak
Itanong:
Ano ang gagawin mo kung may pangkatang 
gawain kayo sa klase at may kasamaan ka ng 
loob sa pangkat na napuntahan mo? 

 

Layunin 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto 
6 
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Pangganyak na Tanong
Itanong:
Paano nagtulungan ang Muslim at Kristiyano sa 
gitna ng kaguluhan? 
Gawin Natin
Ipabasa ang talata sa Basahin Mo, KM, p. 80. 
Itanong: 
Tungkol saan ang binasa?
Bakit pinapurihan ang mga Muslim at Kristiyano 
sa Cotabato?
Karapat-dapat bang papurihan ang kanilang 
ginawa?
Ano ang pinatunayan ng pangyayaring ito?
Ano ang mangyayari kung ang lahat ay tutulad 
sa ginawang ito ng mga Muslim at Kristiyano? 
Ano ang gagawin mo upang magkabati o 
magka-ayos kayo ng taong nakasamaan mo ng 
loob?

Ihanda ang larawan at ang tsart.

Panapos na Gawain
Sumulat ng isang sorry note para sa isang 
taong nakasamaan ng loob. 

Isulat ang sagot nito sa 
dialogue journal. 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita
Pahulaan sa mga mag-aaral ang kahulugan ng 
mga salitang nililinang. Ipasulat ito sa kanilang 
kuwaderno. 
Balikan
Pangkatin ang klase. 
Ipasulat sa bawat pangkat ang mga pandiwa na 
ginamit sa bawat pangungusap na ipakikita. 

1. Mahusay sumayaw ang grupo nina 
       Jempot . 

2. Ang grupo nila ay nagtatanghal sa 
       entablado. 

3. Nanalo sila sa patimpalak  noong na-
karaaang linggo.

4. Lumipat sila ng tirahan sa San Pedro, 
Laguna. 

5. Tumatakbo nang matulin ang mga         
sasakyan.

Gawin itong paligsahan upang 
maging masaya. 
Isulat ang bawat pangungusap 
sa istrip ng papel. 
Ipakita iisa-isa ang mga istrip ng 
papel sa bawat pangkat. 

 

PB 

 

KM 

 

Nagagamit nang wasto ang pariralang pang-abay sa 
paglalarawan ng kilos 

Layunin 7 
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6. Maraming bagong kaibigan ang kanyang 
nakilala.

7. Sumali sa paligsahan sa pagsayaw noong 
nakaraang linggo ang grupo nila.

8. Maraming mahuhusay na pangkat ang 
kanilang nakalaban.

9. Malugod na tinanggap ng bawat pangkat 
ang kinalabasan ng patimpalak.

10. Nagpasalamat sila sa Panginoon sa       
biyayang kanilang tinanggap.

Itanong:
Ano-ano ang pandiwang ginamit sa bawat 
pangungusap?
Paano kaya ito isinagawa?
Ano ang tawag sa mga salitang nagsasabi kung 
paano isinasagawa ang kilos?
Gawin Natin
Ipabasa muli ang talatang nasa Basahin Mo, 
KM, p. 80. 
Itanong:
Ano-ano ang pandiwang ginamit sa talata?
Paano kaya isinagawa ang bawat kilos? 
Ano ang tawag sa mga salitang ito? 
Ipabasa muli ang talata. 
Itanong:
Bakit pinapurihan ang mga Muslim at 
Kristiyano?
Saan inihatid ang siyam na guro?
Ano ang tawag sa mga salitang nagsasabi ng 
lugar kung saan ginanap ang kilos? 

Itala ang mga ibinigay na 
paglalarawan sa mga ikinilos sa 
talata. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pasulatin ang bawat pangkat ng isang talata 
na may lima hanggang anim na pangungusap 
tungkol sa pagtutulungan ng magkakaibigan. 
Pabilugan ang mga pandiwang ginamit at 
ipasalungguhit ang mga pang-abay. 
Gawin Mo
Ipagawa ang nasa Isulat Mo, KM, p. 83. 

Ang reader’s response 
journal ay isang kuwaderno 
na ihahanda ng mga mag-aaral 
upang dito isulat ang kanilang 
mga tugon sa mga tekstong 
kanilang napakinggan o nabasa. 

Paglalahat
Ano ang natutuhan mo sa aralin?

Ang pariralang naglalarawan 
kung paano ginawa ang kilos ay 
mga pariralang pang-abay na 
pamaraan. 

 

WG 
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Ang  pariralang tumutukoy 
kung saan ang pook o lunan na 
pinangyarihan ng kilos o gawa 
ay mga pariralang pang-abay na 
panlunan. 
Ang  pariralang nagsasabi kung 
kailan ginawa, ginagawa o 
gagawin ang kilos o pangyayari 
ay mga pariralang pang-abay na 
pamanahon.

Pagsasapuso
Sabihin : 
Iguhit kung paano ka makatutulong sa 
pagpapaunlad ng pamilya mo. 
Subukin Natin 
Lagyan ng pariralang pang-abay ang bawat 
pangungusap. 
1. Naglilinis ng mga bakuran ang mga tao 

bago magpiyesta. 
2. Nagpatawag ng pagpupulong.
3. Handa na ang lahat.
4. Dumalo siya. 
5. Dumating ang mga bisita.
6. Natuwa ang lahat.
7. Nanguna ang punong barangay.
8. Nagmisa si Fr. Suarez.
9. Tumutugtog ang banda ng musiko.

10. May palaro sa plasa.

Kuhahin ang Index of Mastery 
nito. 

                    Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Pagganyak
Itanong:
Ano ang gagawin mo kung may nais kang 
hiraming aklat sa silid-aklatan at hindi mo alam 
kung saan ito makikita? 
Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng listahan ng mga 
paksang hahanapin. 

Maghanda ng mga listahan 
ng mga paksa ayon sa Dewey 
Classification System. 

 

8 Layunin 

Nagagamit nang wasto ang card catalog 
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Ipasulat ang numero kung saang kabinet ito sa 
silid-aklatan makikita. 
Bigyan ang bawat pangkat ng oras upang 
maisagawa ito. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang ibahagi ang kanilang sagot. 
Itanong:
Ano-ano ang paksa na hinanap?
Saan ito makikita sa silid-aklatan?
Ano-ano ang mga kategorya na ginagamit sa 
Dewey Classification System?
Ano ang kahalagahan ng pagkatuto ng DCS?
Paano ito makatutulong sa iyo sa pagpapaunlad 
ng iyong kaalaman? 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Magpagupit ng ilang mga larawan sa lumang 
diyaryo o magasin. 
Isulat kung saang kategorya sa DCS ito makikita. 
Pag-uulat ng bawat pangkat. 
Gawin Mo
Magtala ng dalawang aklat na makikita sa silid-
aklatan. Isulat ang pamagat nito at sabihin kung 
saang DCS ito kabilang. 
Pagsasapuso     
Ano ang dapat tandaan sa paggamit ng mga 
aklat at ng iba pang babasahin sa silid-aklatan?

  

 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo
Ipakumpirma sa mga mag-aaral ang kanilang 
hula sa kahulugan ng mga salitang nililinang sa 
pamamagitan ng paggamit ng diksiyonaryo. 
Gawin Natin
Itanong:
Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagsulat 
ng isang talata? 
Sa pagsulat ng pamagat? 
Gawin Mo
Sumulat ng isang talatang naglalarawan ng 
mga paghahanda, pag-aayos ng hardin na 
ipinagagawa sa sariling bakuran.

 

EP 

 

EP 

 

Nakasusulat ng talatang naglalarawan 
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Matapos ang inilaang oras, pabigyang puna ang 
natapos na sulatin.
Ipasulat muli ito na isinasaalang-alang ang mga 
punang ibinigay ng mga kaklase. 

  

 Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Balikan ang sagot ng mga mag-aaral sa 
mahalagang tanong na ibinigay sa pagsisimula 
ng aralin. 
Itanong:
Ano ang sagot mo ngayon dito?
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang sagot. 
Pagtatapos
Ipagawa ang Isaisip Mo, KM, p. 83
Gawaing Pantahanan
Alamin ang mga programa sa pamayanan na 
naglalayong pagpapaunlad nito. Isulat ito sa 
pisara at sabihin kung paano ka makikilahok 
dito. 

Programa ng
Pamayanan

Halimbawa kung 
paano makikilahok

Karagdagang Babasahin
PRODED Filipino. Pandiwa 7-B. pp 4 – 13
Pag-unlad sa Wika 3. 2000. pp  77-81
Filipino 3 Sagisag ng Lahi. 1999.                                       
pp  34, 35, 40, 41. 
PRODED Filipino. Basahin at Sundin 1-C.                
pp 1-16
Panlingguhang Pagtataya
Gumupit o gumuhit ng isang larawan kung paano nakatutulong ang isang tao sa 
pagpapaunlad ng pamayanan. 
Sumulat ng tatlo hanggang anim na pangungusap tungkol dito.
Bilugan ang mga pariralang pang-abay na ginamit.

 

Layunin 

Nakasusunod sa mga panuto 
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Paunang Pagtataya
Pangkatang Gawain

1. Pangkatin ang klase.
2. Ipakuha ang activity card sa pinuno ng pangkat.
3. Ipagawa ang gawain sa loob ng limang minuto.
4. Ipahanda sa bawat pangkat ang kanilang pag-uulat na tatagal sa loob ng 

dalawang minuto.
5. Matapos ang itinakdang oras, tumawag ng pangkat na magpakita sa buong 

klase nang natapos na gawain.
Gawain 1 – Lights, Camera, Action
          Isadula ang mangyayari sa isang  maganda at malinis na kapaligiran.
Gawain 2 – Basahin at Sundin
          Bumuo ng islogan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at basahin sa klase.
Gawain 3 – Usapan Tayo
     Punan ng tamang parirala ang usapan.

Pag-unawa sa Napakinggan 
Naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa napakinggang teksto 
F4PN-Ii-18.1 
Wikang Binibigkas 
Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto gamit ang mga pangungusap 
F4IIh-i-6.2 
Gramatika 
Nagagamit nang wasto ang pariralang pang-abay sa paglalarawan ng kilos 
F4WG-IIh-j.6 
Pag-unlad ng Talasalitaan 
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagbibigay kasalungat 
na salita  F4PT Iii- 1.5 
Pag-unawa sa Binasa 
Nasasabi ang sanhi at bunga sa mga pangyayari ng binasang teksto F4PB-IIdi-
6.1 
Pagsulat at Komposisyon 
Nakasusulat ng liham na nagbibigay ng hangarin sa isang gawain F4PU-IIh-i-2.3 

 

 ARALIN 

10 Hangad na Likas-Kayang Pag-unlad 
 
 

Panlingguhang Layunin
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Isang araw napagkasunduan ng magkaibigang sina Roj at Nat na mamingwit sa 
ilog.

Roj: Nat, punta tayo sa ilog at mamingwit.
Nat: Wow, gusto ko ‘yan!
Roj: Magpaalam na tayo sa ating magulang.
Nat: Oo, sige!

Nakarating ang magkaibigan sa ilog at inihanda ang kanilang pamingwit.
Roj: _______para hindi tayo madulas.
Nat: Ako ang maglalagay na ng pain sa bingwit para________ng isda.

Maraming isda silang nahuli kaya_____ ang magkaibigan.

Gawain 4 – Buuin Natin
Buuin ang larawan at sabihin ang magagawa ng iyong munting kamay para makatu-
long sa pangangalaga ng kalikasan.
Maghanda ng isang larawan na nagpapakitang maruming ilog o dagat at gawin itong 
jigsaw puzzle.

Mahahalagang Tanong
Itanong:
Ano ang likas-yamang pag-unlad?
Kailan ginagamit ang pang-abay?
Ano ang ugnayan ng sanhi at bunga?
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang liham? 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 84. 
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling 
pangungusap.  

PT 

Naibibigy ang kasalungat na kahulugan ng salita
Naibibigay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa 
napakinggan teksto
Naisalaysay muli ang napakinggang teksto

      Layunin
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Pagganyak
Basahin nang malakas. 

Ang Ating Kapaligiran
Ating tingnan ang ating kapaligiran,
iba’t ibang uri ng puno’t halaman.
Dito mga hayop ay naninirahan,

marami’y ‘di batid sa ’ting kaalaman.

Sisirin, tuklasin ang kailaliman,
makita’ng kagandahan ng karagatan.
Perlas, isda, at iba pang kayamanan,

mga tao’y binigyan ng kabuhayan.

Simoy ng hangin, kay sarap maramdaman!
Ang lahat ng puno’y nagsisisayawan

Iba’t ibang ibong nagsisiliparan,
iyong masisilayan kung saan-saan.

Ngayon, tingnan mo ang iyong kasalanan
bakit ba kinuha ang ‘di kailangan?

Nang nagmakaawa, siya’y ‘di tinulungan,
damhin ang bagsik ni Inang Kalikasan.

Panahon na. Kumilos ka, kamag-aaralan!
Tuparin ang tungkuling dapat gampanan!

Kilos at salita, ating pag-isipan,
bago maglaho ang ating kayamanan.

http://permanently-temporary.tumblr.com/
post/319590177/kamag-aral-para-sa-kalikasan

Itanong:
Ano ang pamagat ng tula?
Tungkol saan ang binasang tula? 
Ano ang nangyari sa kalikasan?
Sino ang sinasabing may kasalanan nito?
Ano ang panawagan ng tula?

Maaaring gumamit
ng ibang tula o kaya kanta para 
sa gawaing ito. Siguraduhin na 
may katulad na tema nito ang 
gagamitin. 

Pangganyak na Tanong
Itanong:
Ano ang panawagan nina Sibol at Gunaw?

Gumawa ng prediction card para 
rito. 

 

PN 
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Gawin Natin
Ipakita at pag-usapan ang pabalat ng kuwento. 
Si Sibol at  Si Gunaw
E.B. Maranan
Bookmark

Itanong: 
Ano ang nais mong malaman sa ating 
kuwento?

Unang Pagbasa ng Kuwento
Basahin nang tuloy-tuloy ang kuwento. 
Ikalawang Pagbasa
Sa pagkakataong ito, basahin muli ang 
kuwento. 
Tumigil panaka-naka upang magtanong tungkol 
sa binasa. 
Pagkatapos Bumasa
Balikan ang mga tanong na ibinigay ng mga 
mag-aaral bago basahin ang kuwento. 
Pasagutan ang mga ito sa klase.
Magkaroon na rin ng talakayan sa sagot na 
kanilang ibibigay. 
Itanong: 
Saan ang tagpuan ng kuwento?
Sino-sino ang tauhan?
Ilarawan ang bawat isa.
Kanino mo ihahambing ang iyong sarili?  Bakit?
Paano ipinakita ni Sibol ang kanyang 
pagmamahal sa kaniyang kapatid?
Paano mo tutularan si Sibol?

Gabayan ang mga mag-aaral 
na makagawa ng tanong. Isulat 
sa pisara ang mga tanong na 
kanilang ibibigay. 

Kailangang nabasa mo muna 
ang kuwento bago dumating 
ang araw na ito upang 
makapaghanda ng mga tanong 
para sa gawaing ito. 

Gawin Ninyo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A, 
KM, p. 87. 

Umikot sa klase at gabayan 
ang bawat pangkat sa gawaing 
ito. Ipagawa muna ang para 
sa napakinggang kuwento. 
Matapos, basahin ang kuwento 
sa KM, maaari na muli itong 
ipagawa sa mga mag-aaral. 

Gawin Mo
Ipasalaysay muli sa mga mag-aaral ang 
bahaging kanilang naibigan sa kuwento gamit 
ang sarili nilang pangungusap.
Ipagamit na gabay ang rubrics na nasa 
Pagyamanin Natin Gawin Mo A, KM p. 90.
Panapos na Gawain
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa kuwento?

 

AL 

 

PS 
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Itanong:
Sino si Bulaw? Gumaw?
Ilarawan ang bawat isa.

Gumawa ng character 
map para sa bawat tauhan. 

Gawin Natin
Pangkatin ang klase.
Bigyan ang bawat pangkat ng sapat na oras 
upang makapaghanda ng dula-dulaan tungkol sa 
napakinggang kuwento. Bigyan ang pangkat ng 
bahagi na isasadula. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang pangkat 
upang ipakita ang kanilang inihandang 
dula-dulaan.
Itanong:
Ano ang ipinakitang pangyayari?
Ano ang sanhi ng pangyayaring ito?
Ano ang bunga ng pangyayaring ito?
Ipahanap sa klase sa aklat ang mga pangyayaring 
binigyang buhay ng bawat pangkat. 
Ipabasa ito nang malakas. 
Itanong:
Ano ang salitang ginamit upang ipakita ang sanhi 
ng pangyayaring binasa? Bunga? 

Bigyang halaga ang ginawa ng 
bawat pangkat.

Gawin Ninyo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo B, 
KM, p. 88. 
Gawin Mo
Sabihin: 
Magbahagi ng isang karanasan na nagpakita 
ng naging sanhi at bunga ng isang isinakilos na 
hindi mo makalimutan. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang ugnayan ng sanhi at bunga?
Ipagawa Isaisip Mo Bilang 2, KM, p. 91.

 

PN 

 

PS 

 

PN 

 

2 Layunin 

Nasasabi ang sanhi at bunga sa mga pangyayari  
Natutukoy ang mga salitang ginamit sa sanhi at bunga 
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Itanong:
Ano ang pandiwa? Pang-abay? 
Ipagamit ang mga ito sa pangungusap. 
Gawin Natin
Balikan ang kuwentong napakinggan.
Itanong:
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento?  
Ano-ano ang kilos na isinagawa sa kuwento?
Paano ito isinagawa?
Anong pag-ugnay ang gagamitin natin upang 
maging maayos ang pagbigkas ng parirala?
Ipabasa ang mga nagawang pariralang 
pang-abay. 
Ipagamit ang mga ito sa sariling pangungusap. 

Kung kinakailangan, 
basahin muli ang kuwentong 
ito sa mga mag-aaral. 
Isulat sa pisara ang pandiwa. 
Sa tapat nito isulat ang 
pang-abay na ibibigay ng mga 
mag-aaral. 

Gawin Ninyo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo C, 
KM, p. 88. 
Gawin Mo
Sabihin: 
Gamitin ang mga pariralang pang-abay 
na natukoy sa Gawin Ninyo sa sariling 
pangungusap. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang pariralang pang-abay?
Subukin Natin
Bilugan ang mga pariralang pang-abay na 
ginamit sa bawat pangungusap. 

1. Sobrang bagal ng jeep na aking 
      nasakyan. 
2. Patakbo kong tinungo ang aking 
       silid-aralan upang umabot sa pagsusulit. 
3. Tumingin sa relo ang aking guro at saka 

napailing. 
4. Pabulong na sinabi ng aking kamag-aral 
      na nahuli rin pala si Ma’am. 
5. Tahimik akong umupo at sinimulang 

sagutan ang aming pagsusulit. 

Kuhanin ang Index of Mastery 
nito.
Isulat sa tsart. 

 

3 Layunin 

Nagagamit nang wasto ang pariralang pang-abay sa paglalarawan 
ng kilos  

        Nagagamit ang pariralang pang- abay sa sariling pangungusap 

 

WG 

 

PN 

 

WG 

 

WG 
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Itanong:
Ano-ano ang bahagi ng liham?
Ano ang inilalagay sa bawat bahaging 
binanggit? 

Kung kinakailangan na 
magpakita ng isang liham, gawin 
ito.

Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Pasulatin ang bawat pangkat ng isang liham 
upang magsabi ng hangarin na makatulong 
para sa kapitan ng barangay sa sariling 
pamayanan sa pangngalaga sa kalikasan. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang 
pangkat upang basahin ang kanilang natapos 
na liham.  

Kung kinakailangan, basahin 
muli ang kuwentong ito sa mga 
mag-aaral. 
Isulat sa pisara ang pandiwa. Sa 
tapat nito isulat ang pang-abay 
na ibibigay ng mga mag-aaral. 

Gawin Ninyo
Sabihin sa pangkat na makipagpalit ng papel sa 
ibang pangkat. 
Ipagamit ang pamantayan na nasa Pagyamanin 
Natin Gawin Ninyo D, KM, p. 89 upang 
mabigyang-puna ang natapos na liham ng ibang 
pangkat. 
Gawin Mo
Ipasulat sa bawat mag-aaral ang kanilang 
nabigyang punang liham sa kanilang 
kuwaderno. 

Paalalahanan ang mga mag-
aaral nang wastong pagbibigay 
ng puna. 

Paglalahat
Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng 
liham? 

 

KM 

 

Layunin 4 
Natutukoy ang mga bahagi ng liham 
Nagagamit nang wasto ang mga bantas sa pagsulat ng liham 
Nakasusulat ng liham na pagbibigay ng hangarin sa isang 
gawain 

gawain
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Kung Natutuhan
Gawain A
Basahin ang sumusunod. Punan ng wastong 
salitang naglalarawan ng kilos ang patlang sa 
loob ng pangungusap.
1. Si Sibol ay_______na tumakbong palayo sa 

kuta.
2. _______ niyang inihasik ang mga binhi sa 

buong kabundukan.
3. Humiyaw nang_____ si Gunaw.
4. ______ ang sigaw ni Luningning mula sa 

langit.
Gawain B
Sumulat ng 5 pangungusap na may pariralang 
pang-abay. Salungguhitan ang ginamit na 
parirala. 
Kung Hindi Natutuhan
Gawain A
Basahin ang sumusunod. Salungguhitan 
nang isang beses ang tumutukoy sa sanhi ng 
pangyayari at dalawang beses sa tumutukoy sa 
bunga ng pangyayari.

1. Dahil sa angking kabutihan, minahal ng 
taong bayan si Sibol.

2. Ikinulong si Gunaw dahil sa ginawa niya 
sa kalikasan.

3. Dahil sa pagmamahal ni Sibol sa 
      kalikasan, naibalik sa kagandahan at 
      kasiglahan ng Bundok Pangarap.
4. Umalis si Luningning dahil naghihirap at 

naghihina siya sa lupa.
5. Dahil malakas si Gunaw, sinira niya ang 

kabundukan.
Gawaing Pantahanan 
Magpatulong sa magulang o sa kapatid sa 
paglalarawan ng kapaligiran noon at ngayon.

 

Layunin 
Nakasusunod sa panuto 

 

5 
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Panapos na Gawain
Natutuhan ko sa araling ito na___________.

Ipasulat sa mga mag-aaral ang 
kanilang sagot sa response 
journal.
Ang response journal ay 
pagtatala ng mga mag-aaral 
ng kanilang natutuhan at hindi 
natutuhan sa aralin, hindi 
nauunawang salita, paghihinuha 
sa aralin, reaksiyon sa 
kanilang binasa at pagsagot sa 
mahalagang tanong.

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Ipakuha ang liham na ginawa ng mga mag-aaral 
nang nagdaang araw. 
Tumawag ng ilan upang ipabasa ito. 
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo B, KM, p. 85. 
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling 
pangungusap. 
Pagganyak
Itanong:
Nakaranas ka na ba ng baha?
Saan? Bakit nagkaroon ng pagbaha?
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang sagot.
Pangganyak na Tanong
Ano ang naidulot ng pagbaha kay Elay? 
Gawin Natin
Ipabasa ang teksto sa Basahin Mo, KM, p. 86-87. 
Itanong:
Bakit nagising sa katotohanan ang bida sa 
kuwento?
Magpagawa ng tanong sa mga mag-aaral 
tungkol sa kuwentong kanilang binasa. 
Tumawag ng mag-aaral na babasa ng kaniyang 
ginawang tanong. Hayaan siyang tumawag ng 
kaklase na sasagot nito. 
Magkaroon ng talakayan buhat sa mga tanong 
at sagot na ibinigay ng mga mag-aaral. 
Pagsasapuso
Ipagawa ang Isulat Mo, KM, p. 91. 

 

Layunin 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto 

 

6 

 

KM 

 

PT 

 

PB 
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Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Ipapikit ang mga mata ng mag-aaral. 
Ipaisip sa kanila ang mga pangayayari sa 
binasang kuwento. 
Gawin Natin
Ipamulat ang mata ng mga mag-aaral.
Patingnan kung tama ang naiguhit nila sa 
kanilang isipan sa pamamagitan ng muling 
pagpapabasa ng  teksto sa Basahin Mo, KM, p. 
86-87. 
Matapos ang inilaang oras, ipakuha sa mga 
mag-aaral ang kanilang kagamitan sa Art tulad 
ng lapis, papel, ruler at pangkulay. 
Sabihin:
Ilista ang mga mahahalagang pangyayari sa 
binasang kuwento. 
Ihanda ang isang mahabang papel sa 
pamamagitan ng pagdidikit ng dalawang papel. 
Tiklupin ang papel ayon sa dami ng naitalang 
mahahalagang pangyayari. 
Iguhit sa loob ng bawat kahon na nagawa ang 
mga tinukoy na pangyayari. 
Sumulat ng isang pangungusap tungkol dito. 
Pagandahin ang bawat frame. 

Dahan-dahan lamang ang 
pagbibigay ng panuto upang 
makasunod ang mga mag-aaral. 
Umikot at tingnan kung ang 
lahat ay nakasusunod. Kung 
mayroong hindi, ulitin ang 
binanggit na panuto. 

Yugto ng Pagkatuto Munting Paalala sa Iyo
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ipakita at pag-usapan ang natapos na cartoon 
sa binasang kuwento. 
Gawin Mo
Tumawag ng ilang mag-aaral upang isalaysay 
muli ang nabasang kuwento gamit ang natapos 
na cartoon.   
Pagsagot sa Mahalagang Tanong

 

Layunin 

Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento sa sariling pangungusap 
 

7 

 

PB 

 
Layunin 

Nakasusunod sa panuto 
 

8 
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Gawaing Pantahanan
Ipasulat sa dialogue journal ang mga natutuhan 
na nang husto at hindi pa natutuhan nang husto 
sa aralin sa linggong ito. 
Pagtatapos
Ipakompleto ang pangungusap. 
Ngayong linggo na ito, ako ay natuwa/nalungkot 
dahil ______________. 
Karadagang Babasahin
MISOSA Filipino 5. Pangyayari at Epekto Nito.               
p 1-14
PRODED Filipino. Bakit nga Ba? 9-A. 1997. pp 
1-12
MISOSA Filipino 4. Modyul 7. pp. 1-7
Hiyas sa Wika 5. 1999. pp 159-163
PRODED Filipino. Mga Pang-abay 17-C. 1997. 
pp 5-15
Panlingguhang Pagtataya
Tukuyin kung ano ang sanhi at bunga ng sumusunod.

1.   pagkaubos ng kagubatan
2. kaingin
3. pagdami ng tao
4. baha
5. squatter

Piliin ang mga salitang naglalarawan ng kilos sa loob ng pangungusap.
1. Mabilis na bumagsak ang lupa sa bundok dahil sa kawalan ng mga puno.
2. Unti-unting nauubos ang mga isda sa karagatan dahil sa muro-ami.
3. Hirap maghanap ng pugad ang mga ibon dahil sa kawalan ng mga puno.
4. Malungkot na lumipad ang mga ibon sa kalangitan sa kawalan ng kanilang 

tirahan.
5. Dahan-dahang sinilo ng mga mangangaso ang mga ligaw na hayop sa 

kagubatan.
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IKALAWANG MARKAHAN
TALAHANAYAN NG ESPESIPIKASYON

LAGUMANG PAGSUSULIT

Layunin

Blg. ng 
Araw
 na 

Itinuro

Blg.
 ng 

Aytem

Antas ng Pagtataya
Kinalalagyan 

ng
 Aytem

Kaala
man

(15%)

Proseso 
(25%)

Pag-unawa 
(30%)

Perpormans/
Produkto 

(30%)

Naibibigay ang 
kahulugan ng 
salita sa 
pamamagitan ng 
kasingkahulugan

5 5 5 1-5

Napagsusunod-
sunod ang mga 
pangyayari sa 
tekstong 
napakinggan

4 4 4 6-9

Nakapagbibigay 
ng hinuha sa 
kalalabasan ng 
mga pangyayari 
sa napakinggang 
teksto

1 1 1 10

Naibibigay ang 
sariling wakas sa 
akdang napaking-
gan

5 5 5 11-15

Nasasagot ang 
mga tanong na 
literal

3 3 3 16-18

Naipapahayag ang 
sariling 
opinyon o reaksiyon 
sa teksto

4 5 5 19-23

Nabibigyang 
kahulugan ang 
salitang iisa ang 
baybay ngunit 
magkaiba ang diin

2 2 2 24-25

Nagagamit nang 
wasto ang pang-uri

3 3 3 26-28

Nagagamit ang 
pandiwa ayon sa 
panahunan 

2 2 2 29-30

Naibibigay ang 
kahulugan ang bar 
graph/dayagram

4 5 5 31-35

Nakasusulat ng 
liham na paanyaya 15 15 15 36-50

Kabuuan 48 50 7 13 15 15 50
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IKALAWANG MARKAHAN
LAGUMANG PAGSUSULIT

 Pangkalahatang Panuto: Isulat ang mga sagot sa sagutang papel.

 Panuto: Makinig nang mabuti sa akdang babasahin ng guro .
 Pagkatapos,sagutan  ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot.
 
 Basahin nang dalawang ulit ang kuwento sa mga mag-aaral.
 “Ang Langaw at Ang Kalabaw”

 Panuto: Ibigay ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa
          pangungusap.

1. Babarilin ni Mang Juan ang mangangaso ng kalabaw.
A. magsasaka   C.  mangangahoy
B. mambabakal   D.  manghuhuli ng hayop

2. Kumaripas ng takbo si Kalabaw sa putok ng baril.
A. dumapa   C.  nagmarahan
B. nagmadali   D.  tumumba

3. Kabayanihan ang ginawa ni Langaw sa panahong nasa panganib si 
Kalabaw.
A. kabaitan   C.  karuwagan
B. kagitingan   D.  katapangan

4. Nilutas ni Kalabaw ang problema ni Langaw sa mabilis niyang kilos.
A. tinakasan   C.  tinulungan
B. tinama    D.  sinolusyonan

5. Nakaakma ang baril ng mangangaso kay Kalabaw.
A. nakadikit   C.  nakatapat
B. nakakasa   D.  nakatutok

6. Alin ang unang pangyayari sa kuwento?
A. Naliligo si Kalabaw sa ilog.
B. Iniligtas ni Langaw si Kalabaw.
C. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
D. Nabasa ang pakpak ni Langaw kaya hindi siya makalipad.

7. Alin ang HINDI kabilang sa kuwento?
A. Iniligtas ni Langaw si Kalabaw.
B. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
C. Nabaril ng mangangaso si Kalabaw.
D. Masayang naliligo sa ilog si Kalabaw.

8. Alin ang huling pangyayari sa kuwento?
A. Nabasa ang pakpak ni Langaw.
B. Naligtas ni Langaw si Kalabaw.
C. Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
D. Masayang naliligo sa ilog si Kalabaw.
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9. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari?

A. 1 - 2 - 3 - 4    C.  3 - 4 - 2 -1
B. 3 - 1 - 2 - 4    D.  4 - 2 - 1- 3

 Panuto: Magbigay ng hinuha sa isinasaad na pahayag.

10. “Pasensiya ka na. Hindi lamang ako makalipad sapagkat nabasa ang aking 
pakpak,” nalulungkot na sagot ni Langaw. Ano ang maaaring mangyari?
A. Babagsak si Langaw.
B. Mamamatay si Langaw.
C. Kakainin ni Kalabaw si Langaw.
D. Tutulungan ni Kalabaw si Langaw.

 Panuto:  Bumuo ng sariling wakas sa kuwentong napakinggan.

11-15. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, ano ang iyong wakas sa    
            kuwento ?  Bakit?

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________.

Pamantayan sa  Pagmamarka
Krayterya Puntos

 Angkop ang wakas  sa mga tauhan at pangyayari sa  
kwento 3

 Nagamit nang wasto ang bantas at baybay ng salita 2

 Panuto: Basahin nang mabuti ang kuwento at sagutin ang mga tanong.

   Halaw sa “Bakit Kulang ang Liwanag ng Buwan?”

 Noong unang panahon, ang araw at buwan ay matalik na 
magkaibigan. Magkasama sila sa lahat ng lakaran.
 Sila naman ay minamahal ng mga tao sapagkat ang mga 
mata nila ay nagbibigay ng liwanag sa mundo. 
 Ngunit naging palalo o yumabang ang buwan. Sabi niya sa 
araw, 
“Higit akong mahal ng tao.”

1- Iniligtas ni Langaw si Kalabaw.
2- Tinulungan ni Kalabaw si Langaw.
3- Masayang naliligo si Kalabaw sa ilog.
4- Nabasa ang pakpak ni Langaw kaya  
 hindi siya makalipad
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16. Sino ang mahal ng tao?
A. araw    C.  buwan
B. bituin    D.  araw at buwan

17. Sino ang yumabang?
A. araw    C.  buwan
B. bituin    D.  araw at buwan

18. Ano ang ibinibigay nina araw at buwan sa mga tao?
A. apoy    C.  liwanag
B. init      D.  pagmamahal

  Panuto: Basahin at unawain ang teksto.

 

 

19-23. Sang-ayon ka ba na dapat panatilihing malinis ang paligid at ang  
           ating katawan upang makaiwas sa dengue? Bakit?

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________.

Pamantayan sa Pagmamarka
Katangian Puntos
Naipaliwanag nang  buong linaw ang kaisipan 3
Sapat ang patunay na inilahad 2

 Panuto: Piliin ang wastong gamit ng salita na may iisang baybay ngunit   
    magkaiba ang diin.

24. Malinaw ang ____ niya sa hita.  (A. baLAT   B. BAlat )
25. Maaga ang ___ ng tubig sa dagat. (A. KAti     B. kaTI) 

 Panuto: Piliin ang wastong pang-uri sa pangungusap.

26. Maraming ______ na hayop sa kagubatan.
A. maamo   C.  malungkot
B. mabait    D.  mapanganib

    May babalang ipinalabas ang Kagawaran ng Kalusugan 
tungkol sa pagtaas ng insidente ng dengue. Sa tulong ng kampanya 
at programa magkakaroon ng kamalayan ang mga tao sa kalinisan 
ng kapaligiran. Kailangan ding kumain ng masustansiyang pagkain 
at panatilihing malinis ang katawan upang maiwasan ang ganitong 
karamdaman.

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means -  
electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015.



DEPED C
OPY

175

27. Kilala ang Boracay dahil sa kaniyang ______ na buhangin.
A. malambot    C.  kulay- gatas
B. malinaw   D.  maputi at pinong

28. Malulusog ang pangangatawan ng mga mag-aaral sapagkat kumakain sila 
ng _______pagkain.
A. maraming   C.  madahong
B. maberdeng   D.  masustansiyang

 Panuto: Piliin ang wastong salitang naglalarawan ng kilos ang pangungusap.

29. Maagang dumating ang panauhin kaya _____ bumati ang mga mag-aaral.
A. maayos   C.  malugod
B. maingay   D. masayang

30. Maraming kalamidad ang nangyayari sapagkat _____ na nakakalbo ang 
mga kagubatan at  kabundukan.
A. mabagal   C.  mahina
B. mabilis               D.  dahan- dahan

 Panuto: Ibigay ang kahulugan ng pie graph.

31-35. Isulat na patalata  ang kahulugan ng tala ng impormasyong inihahatid  
 ng graph.

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________.

Pamantayan Puntos
A. Malinaw na nabigyang kahulugan 

ang graph. 2

B. Ugnay- ugnay ang detalye ng 
impormasyon. 2

C. Wasto ang mekaniks sa pagsulat. 1
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Pagsulat (15 puntos)
Layunin
Makasulat ng liham-paanyaya
Gagampanan ng mga mag-aaral
 May kaarawan ang mga mag-aaral na susulat ng liham-paanyaya
Kalagayan
Magbabasa ng liham-paanyaya ang mga panauhin hinggil sa kaarawan
Bunga
Pagsulat ng liham-paanyaya
Pamantayan

Rubrics Puntos
A. Maayos at lohikal ang daloy at malinaw ang 

layunin sa pagsulat. 7 

B. Nagagamit nang wasto ang kaalaman sa:
1. Wastong gamit ng bantas
2. Wastong baybay
3. Wastong gramatika at mekaniks

5

C. Nakasunod sa tiyak na pormat at malinis ang 
pagkakasulat. 3

Sipi para sa Guro

Akda para sa Pakikinig (Blg. 1- 15) :
Panuto:  Babasahin ng guro nang dalawang ulit  ang  kuwento. Pagkatapos, sagutan 
ang mga tanong.

Ang Langaw at ang Kalabaw

 Isang araw habang si Kalabaw ay masayang-masayang naliligo sa 
ilog, napuna niya ang isang langaw sa kaniyang tabi. “Langaw, anong 
ginagawa mo rito?” pagalit ang tanong ni Kalabaw. “Pasensiya ka na. 
Hindi lamang ako makalipad sapagkat nabasa ang aking pakpak,” 
malungkot na sagot ni Langaw. “Ganoon ba? Hintayin mo ako at 
lulutasin ko ang iyong problema,” sabi ni Kalabaw kay Langaw. 
 Ilang minutong nagdaan at bumalik si Kalabaw na may dala-dalang 
mga dahon. Inilagay ni Kalabaw ang isang dahon sa kaniyang bibig at 
dahan-dahan niyang ipinahid sa pakpak ni Langaw.
 Patuloy na ginawa ito ni Kalabaw upang matuyo ang pakpak ni 
Langaw. “Kalabaw maraming salamat sa iyong pagtulong. Marahil kung 
wala ka ay namatay na ako,” masayang wika ng Langaw.
 Hayun, may kalabaw na kumakain ng damo. Barilin mo na at 
baka makawala pa,” ang sabi ng mangangaso sa kaniyang kausap. 
Nakaakma na ang baril nito nang dumating si Langaw. Lumipad siya 
nang paikot-ikot sa tainga ng mangangaso hanggang sa bigla na 
lamang napaputok nito ang baril. 
 Nang marinig ni Kalabaw ang putok, kumaripas ito nang takbo. 
Makalipas ang isang linggo, muling nagkita ang dalawa at naikuwento 
ni Langaw kay Kalabaw ang kaniyang ginawang pagbabayad ng utang 
na loob.
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SUSI NG PAGWAWASTO

1. D
2. B
3. B
4. D
5. C
6. A
7. C
8. B
9. C
10. D
11-15. RUBRICS
16. D
17. C
18. C
19-23. RUBRICS
24. B
25. A
26. D
27. D
28. D
29. D
30. B
31-35. RUBRICS
36-50. RUBRICS
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