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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 
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 Panlingguhang Layunin

Pag-unawa sa Napakinggan
Nakasusunod sa napakinggang panuto o mga hakbang ng isang gawain 
F4PN-IVa-1.1
Wikang Binibigkas
Nakapagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang apat na hakbang gamit ang 
pangunahin at pangalawang direksiyon F4PS-Iva-8.7
Gramatika
Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling 
karanasan F4WG-Iva-13.1
Pag-unlad ng Talasalitaan
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling 
karanasan F4PT-Iva-1.12
Pag-unawa sa Binasa
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento F4PB-Iva-5
Estratehiya sa Pag-aaral
Naipakikita ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng nakalarawang 
balangkas o dayagram F4EP-Iva-d-8
Pagsulat at Komposisyon
Nakasusulat ng talatang naglalarawan F4PU-IVab-2.1

Paunang Pagtataya
Pag-aralan ang larawan. Ilarawan ito gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap.

 

 
 

ARALIN

16 Natatanging Pilipino,
Kinikilala ng Mundo
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1 Layunin 

Mahahalagang Tanong
Sabihin:
Bakit mahalaga ang mga panuto?
Ano-anong uri ng pangungusap? Kailan ginagamit ang bawat isa?
Paano ka makikilala sa mundo? 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pag-uugnay 
sa sariling karanasan

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit 
Maghanda ng sampung salitang hiram na natu-
tuhan sa ibang asignatura.
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 154. 
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng nakahihiligan? Putahe? 
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pa-
ngungusap. 

Ipasulat ang mga salitang ito sa 
Pasaporte ng mga Salita.

Pagganyak
Itanong:
Nakaranas ka na bang magluto?
Ano ang pagkaing nailuto mo na? 
Paano  mo ito iniluto? 
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang karanasan.  
Pangganyak na Tanong
Ano ang sikretong rekado ng putahe sa ating 
kuwento? 
Gawin Natin 
Ipakita ang pabalat ng aklat.
Pag-usapan ang larawan na makikita rito. 
Pag-usapan ang iba pang impormasyon na 
makikita sa pabalat.
Isa-isahing buklatin ang pahina ng aklat. 
Itanong:
Ano kaya ang sikretong rekado sa ating 
kuwento? 

Basahin nang malakas ang kuwento. 
Ang Sikretong Rekado
Grace D. Chong
OMF

Ipasulat sa mga mag-aaral ang 
kanilang hula sa isang malinis na 
papel. Ipapaskil ang mga ito sa 
isang bahagi ng pisara.

PU 

PU 

PS 

PS 

AL 

PN 
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Matapos ang pagbasa ng kuwento, balikan ang 
mga hula na ibinigay bago ang pakikinig ng ku-
wento. 
Itanong:
Ano ang sikretong rekado ng ating kuwento?

Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang sumusunod na gawain. 
Pangkat I – Isadula ang mga pangyayari sa 
kuwento
Pangkat II – Iguhit ang nangyari kay Mang Ador
Pangkat III – Iguhit ang niluto ni Teo
Pangkat IV – Isulat ang sikretong rekado sa 
isang papel

Matapos ang inilaang oras, itanong:
Sino-sino ang tauhan?
Ilarawan ang bawat isa. 
Ano-ano ang nangyari sa kuwento? (Pangkat I) 
Bakit masaya si Teo?
Bakit siya pinayagang magluto? (Pangkat II)
Paano naghanda si Teo sa ipinagagawa sa 
kaniya ni Mang Ador?
Ano ang kaniyang iluluto? (Pangkat III)
Ano-ano ang sangkap nito?
Naluto ba ito ni Teo? Bakit?
Saan galing ang mga pagkain sa bahay nina 
Mang Ador?
Ano ang ibig sabihin nito? 
Ano ang sinabing sikreto sa kaniya ni Mang 
Ador? (Pangkat IV)
Saan ito galing?
Tunay nga kayang ito ang dahilan ng pagiging 
masarap naluto ni Mang Ador? 
Pagtatapos
Itanong:
Ano ang naging damdamin mo matapos mapa-
kinggan ang kuwento?  

Ipasulat ang sagot ng mga mag-
aaral sa kanilang Reader’s 
Response Journal.

KM 
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2 Layunin 

Nakasusunod sa napakinggang panuto o mga hakbang ng isang gawain
Nakapagbibigay ng panuto na may tatlo hanggang apat na hakbang 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Ipakumpleto. 

Balikan
Tumawag ng mag-aaral upang ihagis ang Story 
Cube. 
Basahin ang sinasabi ng mukha na nakaharap 
sa kaniya. 
Gawin ito hanggang sa matapos ang kuwen-
tong napakinggan. 

Ihanda ang Story Cube.

Gawain ito sa isang cardboard.
Gupitin at idikit upang makagawa 
ng isang cube. 

Gawin Natin 
Sabihin: 
Pakinggan ang mga panutong aking bibigkasin. 
Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. 

1. Isulat ang pangalan ng mga taong 
nabanggit sa kuwento. 

2. Iguhit kung saan nakatago ang sikretong 
rekado ni Mang Ador. 

3. Iguhit at kulayan ang hitsura ng sombre-
rong pangarap  naisuot ni Teo. 

4. Iguhit ang mukha ni Teo nang dumating 
si Apong Cion. 

5. Itala ang mga pagkain na dala ng mga 
kakilala ni Mang Ador. 

Sabihin nang dalawang beses 
ang mga panuto. Bigyan ang mga 
mag-aaral ng hudyat kung kailan 
nila isasagawa ang sinabi mong 
panuto. Umikot upang makita 
kung nakasusunod ang bawat isa. 
Kung kinakailangan, ulitin ang pa-
nutong ibinigay.

Salita Kahulugan Kasingkahulugan

PU 

PN 
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Nakasunod ka ba sa mga panutong ibinigay?
Basahin muli ang bawat panuto. 
Ipataas ang papel ng mga mag-aaral upang 
makita kung nakasunod sila. 
Itanong:
Ano ang mga ginawa mo at nakasunod ka sa 
mga panutong ibinigay?
Bigyan ng ilang minuto ang mga mag-aaral 
upang sila naman ang mag-isip ng panuto na 
ibibigay nila sa kanilang kamag-aral. 
Pabilugin ang mga mag-aaral. 
Sabihin na kung sino ang may hawak ng bola 
sa pagtigil ng musika ay siyang magbibigay ng 
panuto. Ang may hawak naman ng panyo ang 
siyang magsasagawa ng ibinigay na panuto. 
Gawin ito hanggang sa nakapagbigay na ang 
lahat halos ng mga mag-aaral ng panuto. 
Itanong:
Madali mo bang nasundan ang ibinigay na 
panuto ng iyong kamag-aral?
Bakit? Bakit hindi?
Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng panuto
Gawin Ninyo
Umisip ng panuto na may tatlo hanggang apat 
na hakbang na ipagagawa sa ibang pangkat. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin na ang 
pangkat upang sabihin at ipagawa ang kanilang 
inihandang panuto. 

PN 

 

Layunin 3 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Ipakita ang bawat pahina ng aklat na binasa. 
Ipakuwento sa mga mag-aaral ang pangyayari 
sa ipinakitang pahina. 

PU 

PN 

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap
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Gawin Natin
Ipabasa ang mga pangungusap mula sa 
kuwento. 

“Teo, narinig mo ba ako?”
“Isang malaking sombrero! Dapat ang chef, 
may sombrero!”
“Manood ka na lang muna, anak, at maghugas 
ng plato.”
“Teo, hiwain mo…” 

Basahin nang malakas ang mga pangungusap 
nang may wastong intonasyon, bilis, at diin. 
Itanong: 
Ano ang ipinahihiwatig ng unang 
pangungusap?
Ikalawang pangungusap? Ikatlong 
pangungusap?
Paano isinulat ang unang pangungusap? 
Ikalawa? Ikatlo?
Ano ang ginamit na bantas sa bawat 
pangungusap?  
Paano ito binigkas?
Anong uri ito ng pangungusap? 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo 
A, KM, p. 158.
Tawagin ang bawat pangkat upang magbahagi 
ng kanilang natapos na gawain. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo A, 
KM, p. 160. 
Paglalahat
Ano ang iba’t ibang uri ng pangungusap? 
Gumawa ng maikling rap tungkol dito. Tumawag ng ilang mag-aaral 

upang magbahagi ng kanilang 
inihandang rap.

Pagsasapuso
Itanong: 
Paano mo maipagmamalaki ang kagalingan ng 
mga Pilipino?

WG 

WG 

PS 
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Subukin Natin 
Gamitin ang larawan sa pagsulat ng iba’t ibang 
uri ng pangungusap. 

Kuhanin ang Index of Mastery 
nito.

 

Layunin 4 Nakasusulat ng isang talatang naglalarawan

PU 

PN 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Itanong: 
Sino ang pinakagusto mong tauhan sa kuwento?
Gayahin ang mga ginawa niya sa kuwento at 
pahulaan ito sa kaklase. 
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang 
mag-aaral upang magpahula. 
Gawin Natin
Itanong:
Sino-sino ang tauhan sa kuwento? 
Ano ang kaniyang ginawa sa kuwento?
Ano ang kaniyang sinabi? Damdaming 
ipinakita? 

Ano ang masasabi mo sa bawat tauhan sa 
kuwento batay sa natapos na tsart? 
Hayaang magbigay ang mga mag-aaral ng 
kanilang pangungusap. 
Ipabasa ang talatang natapos.
Itanong:
Tama ba ang pagkakasulat ng talata?
May pagkakaugnay ba ang mga pangungusap?
Paano ito magiging mas maayos? 

Gumawa ng imaginary chart na 
katulad nito.

Huwag  lalagyan ng label ang 
bawat kolum. 

Isulat ang mga pangungusap sa 
anyong talata. 

Kuhanan ng mungkahi ang mga 
mag-aaral at isulat ito sa pisara. 

PN 

Mga 

Tauhan

Sinabi Ikinilos Damdaming 

Ipinakita

KM 
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Gawin Ninyo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A 
Bilang 1, KM, p. 158. 
Gawin Mo
Pasulatin ang mga mag-aaral ng isang talata na 
may tatlo hanggang limang pangungusap upang 
ilarawan ang isang tauhan sa napakinggang 
kuwento. 

Bigyang puna ang natapos na 
sulatin. Ibalik ito sa mga mag-
aaral upang maisaayos muli.

Paglalahat
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng 
isang talata? 
Pagsasapuso
Itanong: 
Paano mo maipagmamalaki ang iyong sarili 
talento? 

KM 

 

Layunin 5 
Nakasusunod sa panuto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Kung Natutuhan
Sumulat ng iba’t ibang uri ng pangungusap 
tungkol sa mga nakikita sa loob ng silid-aralan.

Kung Hindi Natutuhan
Magpakita sa mga mag-aaral ng iba’t ibang uri 
ng pangungusap. Ipatukoy sa mga mag-aaral  
kung anong uri ito. Magpabigay sa kanila ng 
sariling pangungusap sa tinukoy na uri. 
Gawaing Pantahanan
Gumawa ng album ng mga Pilipinong nakilala 
sa mundo. 
Pagtatapos
Ipaawit “ Ako ay Pilipino.”

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

260

 
Layunin 6 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit
Paghawan ng Balakid
Pangkatin ang klase. Ipabasa ang Tuklasin Mo B, 
KM, p. 155.
Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi 
ang kanilang natapos na gawain. 
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng chef? White House? 
Ipagamit ito sa sariling pangungusap.
Pagganyak 
Itanong:
Ano-ano ang nais mong matutuhang lutuin? 
Bakit nais mo itong matutuhan?
Pangganyak na Tanong
Bakit nakilala sa mundo ang chef  sa kuwento? 

Isulat sa pisara ang sagot 
ng mga mag-aaral.

Gawin Natin
Ipabasa ang Basahin Mo, KM, p155. 
Itanong:
Tungkol saan ang binasang teksto?
Sino ang kinilala ni Pres. Obama?
Bakit niya kinilala ang Pilipinong ito?
Ilarawan ang Executive Chef ng White House. 
Tama bang  kilalanin ang kaniyang galing sa 
pagluluto?
Sino-sino ang kakilala mong tagaluto?
Ano ang paborito mong luto niya? 
Paano mo maipagmamalaki ang kanilang luto?
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo B, 
KM, p. 158-159. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo B, 
KM, p. 160. 

Tumawag ng pangkat o mag-aaral 
upang magbahagi ng kanilang 
sagot.

Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 
Pagsasapuso
Itanong: 
Paano mo ipagmamalaki ang mga natatanging 
Pilipino? 

PU 

PU 

PS 

PS 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto
Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng sariling 
karanasan

PB 

PB 
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Layunin 7 
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa binasang kuwento

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita

Balikan
Ano-ano ang pangyayari sa kuwentong 
napakinggan? Isulat sa pisara ang sagot ng mga 

mag-aaral. Ipabasa ito. 
Ipaayos ito ayon sa wastong 
pagkakasunod-sunod. 

Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Pag-usapan ang mga pangyayari sa binasang 
balita. 
Maghanda ng isang maikling pagsasadula nito. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang 
bawat pangkat upang maipakita ang kanilang 
inihandang pagsasadula. 
Itanong:
Tama ba ang pagkasunod-sunod ng mga 
pangyayaring ipinakita ng bawat pangkat?

Kung may pangkat na nagkaroon 
ng pagkakamali sa pagkasunod-
sunod ng mga pangyayari, itanong 
sa klase kung paano nila maaayos 
ang kanilang pagtatanghal.

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng istrip na papel. 
Ipasulat dito ang mga parirala na magpapakita 
ng tamang pagkasunod-sunod ng mga 
pangyayari sa isang kuwentong napiling 
basahin ng pangkat. 
Ipapaskil ito sa isang malinis na papel. 
Tawagin ang pangkat upang magbahagi ng 
kanilang sagot. 
Gawin Mo
Ipaalala sa mga mag-aaral ang isang kuwentong 
kanilang nabasa. 
Pagawain sila ng isang comic strip tungkol dito. 

Isulat sa pisara ang sagot 
ng mga mag-aaral.

Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 

PU 

PN 

PN 

PB 
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Layunin 8 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit

Balikan
Magpakita ng iba’t ibang larawan. 
Hayaang magbigay ng iba’t ibang uri ng 
pangungusap ang mga mag-aaral na angkop 
sa ipinakitang larawan.  

Isulat sa pisara ang sagot ng mga 
mag-aaral. Ipabasa ito. 
Ipaayos ito ayon sa wastong 
pagkakasunod-sunod. 

Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Ipabasa muli ang teksto sa KM, p. 155.  
Itanong: 
Ano-ano ang natutuhan mo sa binasa?
Anong uri ito ng pangungusap? 
Ano-ano ang naging damdamin mo sa binasa?
Anong uri ito ng pangungusap? 
Ano-ano ang tanong na nasa isip mo pa 
matapos mabasa ang teksto?
Anong uri ito ng pangungusap?

Kung may pangkat na nagkaroon 
ng pagkakamali sa pagkasunod-
sunod ng mga pangyayari, 
itanong sa klase kung paano 
nila maaayos ang kanilang 
pagtatanghal

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ikuwento sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng 
pangungusap ang karanasan ng pangkat sa 
natapos na gawain. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang pangkat 
upang basahin ang natapos nilang gawain. 
Gawin Mo
Sumulat ng iba’t ibang uri ng pangungusap 
tungkol sa pagmamalaki mo sa pagiging 
magaling ng mga Pilipino. 

Isulat sa pisara ang sagot 
ng mga mag-aaral.

Paglalahat
Itanong:
Kailan ginagamit ang iba’t ibang uri ng 
pangungusap?

PU 

WG 

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap

WG 

WG 
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Subukin Natin
Panuto:  Piliin ang letra ng wastong 
pangungusap sa sumusunod na tanong.

1. Aling pangungusap ang angkop na 
gamitin kung may ipakukuha kang 
gamit sa iyong kaklase?
a. Kuhanin mo nga iyong aklat ko sa 

mesa.
b. Hanapin mong madali ang aklat ko!
c. Asan na ang ipinakukuha kong 

aklat sa iyo?
d. Pakikuha mo nga ang aking aklat 

na nasa mesa.
2. Anong pangungusap ang iyong 

sasabihin sa isang bago mong kamag-
aral?
a. Hoy, sino ka?
b. Ano ang iyong pangalan?
c. Saan ka galing?
d. Bakit ka lumipat ng paaralan?

3. Nakakuha ka ng mataas na marka sa 
pagsusulit, paano mo ito ibabalita sa 
iyong magulang?
a. Yahoo! Nanay, ako ang 

pinakamataas sa pagsusulit!
b. Nay, mataas ang aking nakuha sa 

pagsusulit.
c. Nanay! Nanay! Mataas ang aking 

marka sa pagsusulit.
d. Mataas ang aking nakuhang marka 

sa pagsusulit!
4. Nasalubong mo ang iyong guro sa loob 

ng paaralan, ano ang iyong sasabihin?
a. Hello, Ma’am!
b. Magandang umaga po!
c. Ako na po ang magdadala ng 

inyong gamit
d. Saan po kayo pupunta?

5. Alin ang wastong pangungusap kung 
may nagtanung saiyo kung sino ang 
Pambansang Bayani natin?
a. Pambansang bayani natin si 
      Dr. Jose Rizal?
b. Pambansang bayani natin si 
      Dr. Jose Rizal!
c. Pambansang bayani natin si 
      Dr. Jose Rizal.
d. Pambansang bayani natin, si 
      Dr. Jose Rizal.

Pagsasapuso
Ipagawa ang Isapuso Mo, KM, p161. 
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Layunin 9 Naipakikita ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng 

nakalarawang balangkas o diyagram 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng salita
Ipagpatuloy ang gawain sa ikalawang araw ng 
linggong ito. 
Balikan
Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi 
ang natapos na picture book sa binasang 
teksto. 
Ipakuwento ang binasa sa pamamagitan ng 
ginawang picture book.

Gawin Natin
Itanong:
Sino-sino ang natatanging Pilipino noon at 
ngayon?
Bakit sila kinilala? 
Pangkatin ang klase. 
Ipabasa ang Basahin Mo B, KM, p. 156 – 157 at 
pasagutan ang balangkas na nasa Pagyamanin 
Natin Gawin Ninyo B,  KM, p. 159. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang pangkat 
upang ibahagi ang natapos na organizer. 
Itanong: 
Sino-sino ang natatanging Pilipino noon? 
Ngayon?
Sino sa kanila ang nais mong tularan? Bakit?
Paano mo siya tutularan? 

Isulat sa pisara ang sagot ng mga 
mag-aaral. 

Sa halip na isusulat ang tungkol 
kay Marcela, isusulat ng mga 
mag-aaral ang natutuhan nila sa 
binasang teksto. 

Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo 
B, KM, p. 158 – 159. 

Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 
Ipagawa ang Isaisip Mo, KM, p. 161. 

Pagsasapuso
Ipagawa ang Isulat Mo B, KM, p 161.

PU 
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PB 
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Layunin 10
0 

Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Gawaing Pantahanan
Magsagawa ng panayam/ interbiyu upang 
malaman mo at makagawa ng listahan ng mga 
taong dapat ipagmalaki ng inyong pamayanan. 

Pagtatapos
Ipabigkas sa mga mag-aaral. 

PILIPINO: Piling Lipi Tayo
Wans Cuyco 

Isang pagkakataon ang sa ami’y bumangon,
Sa matinding pagkalungkot isang dapit-hapon;
Noong isang kababayan ang siyang humamon,
Maling pagkilala sa bayan ang kaniyang tugon. 

Lingid sa aming kaalaman ang iyong kadakilaan,
Kadalasa’y hinahamak, tinatanggi’t kinahihiya;
Waring tinatago ang maganda mong katauhan,
Na dapat hinahangaan ng buong sanlibutan. 

Wala nang hihigit pa kung kanino man ikumpara,
Mga tao, tanawin, at nakagisnang paniniwala;
Siyensiya, sining at kalakal tayo’y nangunguna,
Maging sa palaro tinatalo ang banyaga. 

Malayong lupain man ang aming marating,
Itulak man ng pagkakataong iiwan ka namin;
Walang ibang sumpa kundi ika’y muling 
makapiling, Taas-noong ipapamahagi ang 
taglay mong galing. 

Paulit-ulit mang iluwal sa mundong ito,
Hihilingin kay Bathala isilang muli’t muli sa’yo;
Dakila ka Pinoy walang kapantay ang pangalan 
mo,
Piling lipi ka ikararangal sa buong mundo! 
https://www.facebook.com/notes/filipino-pride/isang-tula-para-
sa-pinoy/240269903383

PU 

PS 

Nakasusunod sa panuto
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Panlingguhang Pagtataya

Pangkatang Gawain
Bumuo ng mga tanong na gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap upang makakuha 
ng impormasyon sa taong napiling kapanayamin/mainterbiyu.

RUBRICS

Puntos Pamantayan

5 Nakabuo ng mga  maraming tanong na gamit ang mga uri ng 
pangungusap at nakapagpanayam / nakapag-interbiyu

4 Nakabuo ng ilang tanong na gamit ang mga uri ng pangungusap 
at nakapagpanayam / nakapag-interbiyu

3 Ilang tanong ang nabuo gamit ang mga uri ng pangungusap at 
at nakapagpanayam / nakapag-interbiyu
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Pag-unawa sa Napakinggan  
Naisasakilos ang napakinggan awit  
Nasasagot ang bakit at paano F4PN-IVdf-3-2 
Wikang Binibigkas 
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon  

- sa pagsasabi ng puna F4PS-IVc-12.6 
- sa pagbibigay ng mungkahi  F4PS-IVd-12.17 

Gramatika 
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pakikinig ng debate tungkol sa 
isang isyu F4WG-IVc-g-13.3 
Nagagamit ang uri ng pangungusap sa pag-interbiyu F4WG-IVd-e-1.10 
Pag-unlad ng talasalitaan 
Nabibigyang- kahulugan ang matalinghagang salita 
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon 
ng salita F4PT-Vd-e-13.4 
Pag-unawa sa binasa  
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa tekstong pang-impormasyon –
discussion F4P8-IVb-c-3.2.1 
Nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan F4PB-IVd-19 
Estratehiya sa Pag-aaral 
Nakagagamit ng pangkalahatang sanggunian ayon sa pangangailangan  
F4EP-IVc-6 
Naipapakita ang nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng nakalarawang 
balangkas o dayagram F4EP-Iva-d-8 
Pagsulat at Komposisyon 
Nakasusulat ng talatang nagsasalaysay F4PU-IVc-2.1 
Nakasusulat ng editoryal F4PU-IV-d-f-2.6 
 

 

  ARALIN 

17 Kabayanihan  
sa Panahon ng Kalamidad 

 

Panlingguhang Layunin 
 

discussion

 

 
 

ARALIN

17 Kabayanihan
sa Panahon ng Kalamidad

napakinggang awit

diyagram
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Paunang Pagtataya
A. Basahin ang talata. 

Sa ikabubuti ng tao, ang pamahalaan ay itinatag. Bawat mamamayan 
ay dapat sumunod sa batas ng bansa. Uunlad ang bansang Pilipinas kapag 
nagkaisa ang bawat mamamayan nito. Sino-sino ang dapat magpahalaga 
sa kalayaan ng bansang ito. Oo, maraming bayani ang nag-alay ng kanilang 
buhay upang maging maunlad at malaya tayong mga Pilipino. Kilalanin sila at 
ipagmalaki! Kayo, kabilang ka ba sa  tunay na Pilipino?

- Hango sa MISOSA Filipino 

B. Sipiin ang hinihinging pangungusap ayon sa tsart. Gawin ito sa isang malinis na 
papel. 

Pasalaysay Patanong Pautos Padamdam

 

1 Layunin 
Naisasakilos ang isang napakinggang awit
Nasasagot ang bakit at paano 
Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pormal 
na depinisyon

Mahahalagang Tanong
Sabihin:
Ano-ano ang dapat nating gawin upang maging bayani sa panahon ng kalamidad?
Kailan katotohanan ang isang pahayag?Kailan ito nagiging opinyon?

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit 
Maghanda ng sampung salitang hiram na natu-
tuhan sa ibang asignatura. 
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 162. 
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng baha? Hupa? Tinangay? 
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling 
pangungusap. 

Ipasulat at ipaguhit ang mga sali-
tang ito sa Pasaporte ng mga Sal-
ita.

Pagganyak
Ipaawit:   “Ang Ulan ay Pumapatak.”
Pagawaan ito ng kilos sa mga mag-aaral. 
Itanong:
Ano ang mangyayari kung patuloy na uulan sa 
isang lugar? 
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng 
kanilang karanasan. 

Sundin ang protocol sa pagtuturo 
ng awit.

PU 

PU 

PS 
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Pangganyak na Tanong
Bakit maraming bahay ang bida ng ating 
kuwento? 
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng aklat.
Pag-usapan ang larawan na makikita rito. 
Pag-usapan ang iba pang impormasyon na 
makikita sa pabalat.
Isa-isahing buklatin ang pahina ng aklat. 
Itanong:
Ano-ano ang gusto mong malaman sa kuwento? 
Ipabasa ang mga tanong na ibinigay ng bawat 
isa. 
Sabihin na ito ang kanilang magiging gabay sa 
pakikinig ng kuwentong iyong babasahin.
Basahin nang malakas ang kuwento. 
Ang Batang may Maraming -Maraming Bahay
Genaro R. Gojo Cruz
LG & M
Matapos ang pagbasa ng kuwento, balikan ang 
mga tanong na ibinigay bago ang pakikinig ng 
kuwento.
Ipabasa ang bawat tanong at ipabigay sa mga 
mag-aaral ang kanilang sagot. 
Itanong:
Bakit maraming bahay sina Koko?
Bakit naiinggit sa kaniya ang mga kaibigan?
Paano nagbago si Koko?

Gabayan ang mga mag-aaral na 
makagawa ng mga tanong. 
Ipasulat ang mga tanong na 
kanilang gagawin sa kanilang 
Reader’s Response Journal.

Maaaring gumamit ng ibang 
kuwento na may katulad na tema

Pagtatapos
Itanong:
Katulad ka ba ni Koko? Bakit at paano? 

Ipasulat ang sagot ng mga mag-
aaral sa kanilang Reader’s 
Response Journal.

PS 

AL 

PN 
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2 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo  ng mga salita
Ipakuha ang diksiyonaryo. Ipatukoy ang ka-
hulugan ng bawat salita na lilinangin sa ling-
gong ito. 
Balikan
Itanong:
Bakit maraming bahay sina Koko? 
Gawin Natin
Ipagawa ang Gulong ng Kuwento. 

 
Tumawag ng mag-aaral upang sagutin ang 
mga tanong na nasa unang bilog. 

Ihanda ang Gulong ng Kuwento 
bago ang aralin na ito. 
Gumupit ng dalawang 
magkasinlaking bilog. 
Hatiin sa tatlong bahagi ang unang 
bilog.
Gupitin ang isang bahagi nito. 
Isulat sa dalawang bahagi ang tulad 
ng nasa unang bilog sa kaliwa. 
Hatiin sa anim na bahagi ang 
ikalawang bilog. Wala kang 
gugupitin dito. 
Isulat sa bawat bahagi ang mga 
tanong tungkol sa kuwento. 
Gayahin ang ikalawang bilog sa 
kaliwa. 
Ipatong ang unang bilog sa ikala-
wang bilog. Pagkabitin ang mga 
ito sa pamamagitan ng one-head 
fastener. 
Siguraduhin na maluwag ang 
pagkakakabit ng mga bilog upang 
makaikot nang maayos ang unang 
bilog. 

PU 

PN 

Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento
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Tumawag muli ng mag-aaral upang paikutin 
ang unang bilog. Kailangan niyang sagutin ang 
nakalabas na tanong sa butas kapag tumigil 
ang pag-ikot ng gulong. 
Gawin ito hanggang sa matapos ang lahat ng 
tanong na inihanda. 

Pangkatin ang klase. 
Pag-usapan ang katangian ni Koko.
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi 
ng kanilang puna para kay Koko. 

Itanong:
Kung nakikinig ngayon si Koko, matutuwa kaya 
siya sa mga sinasabi mo? Bakit? Bakit hindi?
Ano ang mga dapat mong tandaan upang hindi 
makasakit ng kalooban ng ibang tao kapag 
nagsasabi ka ng puna sa kanila?

Gawin Mo
Pakuhanin ang bawat isa ng kapareha. 
Bigyan ang bawat pares ng pagkakataon na 
makapagbigay ng puna sa bawat isa. 
Tumawag ng ilang pares upang ibahagi ang 
kanilang damdamin habang nagbibigayan ng 
puna sa isa’t isa. 

Ipasulat ang sagot ng mga 
mag-aaral sa kanilang 
Reader’s Response Journal.

PS 

PS 

 

Layunin 3 
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa isang debate

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit

Balikan
Itanong:
Ano ang nangyari kina Koko?
Gawin Natin
Itanong: 
Ano ang ginagawa ninyo kapag may paparating 
na bagyo? 
Tama ba ito? 
Kuhanin ang iba’t ibang opinyon ng mga mag-
aaral tungkol dito. 

Paalalahanan ang mga mag-
aaral na hindi makasasakit ng 
damdamin ng kanilang kaklase. 

PU 

PN 

PS 
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Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng 
sariling opinyon tungkol sa isang isyu?
Paano mo sasabihin sa iyong kaklase na hindi 
ka sang-ayon sa kaniyang sinabi? 

Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang mag-ulat ng natapos nilang 
gawain. 
Itanong:
Ano-anong uri ng pangungusap ang ginamit?

Paalalahanan ang mga mag-
aaral na hindi makasasakit ng 
damdamin ng kanilang kaklase. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pabunutin ang bawat pangkat kung sino ang 
panig ng oo at kung sino sa hindi. 
Pag-usapan ang kanilang panig sa tanong na: 
Dapat bang lumikas agad sa evacuation center 
kung may babala ng bagyo?
Dapat bang iwanan ang bahay at mga ari-arian? 
Matapos ang inilaang oras, magkaroon ng 
debate.
Gamitin ang rubrics na ito sa pagbibigay halaga 
sa kanilang ginawa. Ipaliwanag muna ito sa 
mga mag-aaral. 

Gabayan ang mga mag-aaral sa 
pagpili ng kanilang papanigan. 
Magbigay sa mga mag-aaral ng 
karagdagang impormasyon tung-
kol sa isyung ibibigay. 

Rubrics sa Pagdedebate

Krayterya 1 2 3
Pananaw Nailahad nang 

buong linaw at 
organisado ang 
lahat o halos lahat 
ng pananaw

Nailahad nang 
buong linaw at 
organisado ang 
karamihan sa 
mga pananaw

Hindi nailahad 
nang malinaw at 
organisado  ang 
pananaw

Paggamit ng mga 
impormasyon at 
halimbawa

Maraming 
suportadong 
impormasyon at 
halimbawa ang 
argumento

May ilang 
suportadong 
impormasyon at 
halimbawa ang 
argumento

Walang 
suportadong 
impormasyon at 
halimbawa ang 
argumento

Kalakasan ng 
argumento

Malakas at 
kapani-paniwala 
ang lahat o 
halos lahat ng 
argumento

Malakas at 
kapani-paniwala 
ang karamihan sa 
argumento

Hindi malakas at 
kapani-paniwala 
ang argumento

Tinig ng 
magkatunggali

Buong linaw na 
naririnig ang tinig 
ng magkatunggali

Naririnig nang 
sapat ang tinig ng 
magkatunggali

Hindi naririnig 
ang tinig ng 
magkatunggali

Kahandaan Lubos ang 
kahandaan

May kahandaan Walang 
kahandaan
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Paglalahat
Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan sa pakikipag-
debate?

Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang gagawin mo kung may hindi ka sang-
ayon sa isang napakinggang pahayag? 
Paano mo ito sasabihin? 

 

Layunin 4 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng salita

Balikan
Itanong:
Bakit nakaligtas sina Koko sa isang sakuna? 
Gawin Natin
Ipabasa ang editoryal na nasa Basahin Mo A, 
KM, p. 163-164. 
Itanong:
Tungkol saan ang binasang editoryal? 
Ano-ano ang forecast ng PAG-ASA?
Ano ang opinyon ng editor sa gawain na ito ng 
naturang ahensiya?
Ano ang naging ulat ng World Bank tungkol sa 
bansa?
Ano ang opinyon dito ng editor? 
Ano-anong pangungusap sa binasang editoryal 
ang katotohanan? Opinyon?
Saan nagmula ang mga impormasyon na 
inilahad ng editor? 
Paano mo nasabi?
Ano ang nilalaman ng isang editoryal?
Ano ang kabuuang opinyon ng editor sa 
kahandaan ng Pilipinas sa kalamidad? 

Ipabasang muli ang editoryal. 
Itanong:
Paano ito isinulat?
Paano sinabi ng editor ang kaniyang opinyon?
Ano-anong uri ng pangungusap ang kaniyang 
ginamit? 

Tukuyin ang mga pangyayaring 
pabibigyang buhay sa bawat 
pangkat ng klase. Umikot at 
gabayan ang bawat pangkat upa-
ng maisagawa nang tama ang 
gawain.

PU 

PN 

Nakasusulat ng editoryal

PB 

KM 
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pag-usapan sa pangkat ang kanilang sariling 
opinyon tungkol sa kahandaan ng Pilipinas sa 
kalamidad. 
Sagutin: Handa nga ba ang bansa sa 
kalamidad?
Pag-usapan sa pangkat ang opinyon ng editor 
sa isyung ito at kung sang-ayon sila o hindi. 
Pagbigyang katwiran ang kanilang sagot. 

PS 

 

Layunin 5 
Nakasusunod sa panuto

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

Kung Natutuhan
Gumawa ng dalawang pangungusap 
na nagsasaad ng opinyon at dalawang 
pangungusap na nagpapahayag ng 
katotohanang tumatalakay sa kahandaan ng 
mga Pilipino sa kalamidad.
Kung Hindi Natutuhan
Pangkatin ang mga mag-aaral. Basahin at 
unawain ang editoryal sa KM sa pp. 170-171. 
Isulat sa kuwaderno ang kasagutan.
Unang Pangkat
Itala ang mga pangungusap na nagpapahayag 
ng opinyon.
Ikalawang Pangkat
Itala ang mga pangungusap na nagpapahayag 
ng katotohanan.
Gawaing Pantahanan
Ipagawa ang nasa Pagyamanin Natin Gawin 
Mo A, KM, p. 172.
Pagtatapos
Itanong:
Paano mo maipakikita ang pagiging handa sa 
kalamidad? 
Gumawa ng tseklist ng mga dapat mong 
isagawa bilang paghahanda sa darating na 
bagyo. 
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Layunin 6 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit

Pagganyak 
Itanong:
Gaano kayo kahanda sa isang kalamidad? 
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo B, KM, p. 163
Gawin Natin
Ipabasa ang Basahin Mo B, KM, p. 165-168. 
Itanong:
Tungkol saan ang binasang teksto?
Ano-ano ang dapat tandaan kapag nakarinig 
na ng babala sa paparating na bagyo?
Kapag may bagyo?
Pagkatapos ng bagyo? 
Ano-ano ang dapat nakalagay sa isang 
emergency kit?
Ano-anong pagkain ang dapat ihanda?
Ano pa ang dapat ihanda?
Bakit kailangang maging handa sa kalamidad?
Paano ka magiging handa sa kalamidad? 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pasagutan ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo 
A, KM, p. 169-170. 
Gawin Mo
Gumawa ng isang poster tungkol sa pagiging 
handa sa kalamidad. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 
Pagsasapuso
Itanong: 
Paano ka magiging bayani sa gitna ng 
kalamidad?

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano tungkol 
sa tekstong pang-impormasyon

PU 

PS 

PB 

PB 
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Layunin 7 
Nasusuri kung ang pahayag ay opinyon o katotohanan

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita

Pagganyak
Itanong:
Handa ba ang inyong pamayanan sa 
kalamidad?
Paano mo nasabi? 
Gawin Natin
Ipabasang muli ang Basahin Mo A, KM, p. 163-
164.
Itanong:
Ano-anong pangungusap sa binasang 
editoryal ang katotohanan? Opinyon?
Paano mo nasabi?
Ano ang pagkakaiba ng katotohanan sa 
opinyon?
Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng 
pangungusap na nagsasabi ng katotohanan? 
Opinyon?
Hayaang magbigay ang mga mag-aaral ng 
sariling pangungusap na katotohanan at 
editoryal. 

Itama kung may maling 
kasagutan.

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo B, 
KM, p. 170-171.   
Gawin Mo
Magpagupit ng isang editoryal sa lumang 
diyaryo. Pabilugan ang mga pangungusap 
na katotohanan. Salungguhitan ang mga 
pangungusap na opinyon. 
Paglalahat
Ipagawa Isaisip Mo, KM, p. 17. 
Pagsasapuso
Ipagawa ang Isapuso Mo, KM, p. 174. 

PU 

PS 

PS 

PB 
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Layunin 8 
Nakasusulat ng editoryal

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit

Balikan
Itanong:
Paano magiging handa sa kalamidad?
Gawin Natin
Ipakuha ang ginawang tsart ng Disaster at 
Bantang Panganib sa Aming Lugar. 
Itanong:
Ano ang mga impormasyon na nakuha mo 
mula sa ginawang talaan?
Sino ang nakatulong mo sa paggawa nito?
Masasabi mo bang handa na ang inyong 
pamayanan sa kalamidad? Bigyang katwiran 
ang sagot na ibibigay ng mga mag-aaral. 

Ipabasa muli ang editoryal sa KM, p. 170-171. 
Itanong:
Paano isinusulat ang isang editoryal?
Paano ipinapahayag ang isang opinyon?
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang 
editoryal?
Gawin Mo
Ipagawa ang tsart na makikita sa KM, p. 172. 

PU 

PS 

EP 

EP 

KM 

 
Layunin 9 

Nakasusulat ng editoryal

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita

Gawin Natin
Tumawag ng ilang mag-aaral na magbaba-
hagi ng kanilang sagot sa naunang gawain. 
Pag-usapan ang sagot na ibinigay ng mga 
mag-aaral.

PU 

PS 
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Layunin 10 
Nakasusunod sa panuto

Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Gawaing Pantahanan
Gumawa ng disaster plan para sa sariling 
pamilya. 
Pagtatapos

Kahit
ni: Ariana Trinidad

Binagyo ang Pilipinas 
      kahit wala namang bagyo!

Umikot ang mga tubig 
      kahit hindi naman trumpo!

Lumutang ang mga bahay
      kahit hindi naman barko!

Natumba ang mga puno 
      kahit hindi naman lumpo!
     Lumikas din ang marami 
      kahit hindi naman baha!

Humingi pa ng abuloy 
      kahit hindi naman luksa!

Sinisi pa ang gobyerno 
      kahit hindi naman gumawa!

Bayani ay naglitawan
      kahit hindi naman Rizal!

Dagsa ang nagsitulong 
      kahit hindi naman kawal!

At naging madasalin 
      kahit hindi naman banal!

Nagwika ng panalangin 
      kahit hindi naman dasal

http://www.bloglovin.com/view-
er?post=913090727&group=0&-
frame_type=a&blog=6832515&-
frame=1&click=0&user=0

Gawin Mo
Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain na 
nasa Isulat Mo, KM
Ipasuri ang natapos na sulatin gamit ang tseklist 
na nasa KM, p. 173. 
Matapos ang inilaang oras, makipagpalit ng 
papel upang ang makapagbigay ng sariling 
puna ang isang kaklase. 

Bigyang puna ang natapos na 
sulatin. Ibalik ito sa mga mag-
aaral upang maisulat nila nang 
maayos.
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Panlingguhang Pagtataya

Basahin ang balita at bumuo ng isang editoryal.

Kuwento ng kabayanihan: Guro na nagligtas ng mga kababayan, 
nasawi sa hagupit ni 'Yolanda'

Sa panahon ng kalamidad, lumulutang ang mga kuwento ng kabayanihan.
Mga taong handang isugal ang buhay para sa kapakanan ng iba. Sa Concepcion, 
Iloilo, isang 52-anyos na guro ang nasawi matapos mabagsakan ng puno habang 
tinutulungan makalikas ang kaniyang mga kababayan.

Pero nanindigan umano ang gurong si Rogelio na magampanan ang kaniyang 
tungkulin bilang rescue volunteer nang sandaling iyon.

"Nagkulang sila sa preparasyon at sa gamit. Wala silang helmet, wala ring 
botang pang-rescue," kuwento ni Gng Estrella. "Sabi niya gagawin daw niya ang 
kaniyang obligasyon at iyon ang pagtulong sa mga tao."

Sa kasagsagan ng pananalasa ni Yolanda, ilang kababayan ang pinuntahan 
at pinasakay ni Rogelio sa trak para lumikas. Pero dahil sa lakas ng hangin 
at ulan, isang puno ang bumagsak sa trak at napuruhan ang guro na naging 
dahilan ng kaniyang pagkamatay.

Ngayon wala na si Rogelio, inaalala ngayon ng pamilya ang kinabukasan ng 
apat na anak na kaniyang naiwan lalo pa'y siya lang ang inaasahan ng pamilya.

Umaasa ang pamilya na sana'y matutulungan sila ng pamahalaan. -- FRJ, 
GMA News

  Lagyan ng tsek ang pamantayan sa pagsulat ng editoryal.

RUBRICS

Pamantayan
Tseklist

Oo Hindi
Nagkaroon ng kawili-wiling panimula, 
maikli lamang upang akitin ang 
mambabasa
Nabuo ang katawan sa pamamagitan 
ng paglalahad ng mga katibayan 
nang maayos at malinaw
Nailahad lamang ang katwiran
Nahayaang ang mambabasa ang 
gumawa ng sariling pagpapasiya
Wasto ang ginamit na panauhang 
panghalip
Puntos
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 Panlingguhang Layunin

Pag-unawa sa Napakinggan
Nasasagot ang bakit at paano F4PN-IVd-f-3.2
Wikang Binibigkas
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon (pag-oorder 
gamit ang internet) F4PS-IVe.12.18
Gramatika 
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan F4WG-
IVb-e-13.2
Pag-unlad ng Talasalitaan
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pormal na depinisyon ng 
salita F4WG-IVb-e-13.2
Pag-unawa sa Binasa
Naibibigay ang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto F4PB-
IV-e-15
Estratehiya sa Pag-aaral
Nakakukuha ng tala mulasa binasang teksto F4EP-IV-b-e-10
Pagsulat at Komposisyon
Nakasusulat ng talatang nagbibigay- ulat tungkol sa isang pangyayaring 
nasaksihan F4PU-IVe-2.1
Panonood
Naiuugnay ang sariling karanasan sa pinanood F4PD-Ib-e- 8

Paunang Pagtataya
Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang sumusunod? 
Isulat ang PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PU kung pautos o pakiusap at PD 
kung padamdam.

1. Tumulong ka sa paglilinis ng pamayanan.
2. Paano ka makatutulong sa isang mag-aaral na inaapi?
3. Naku! Napakaraming tao ang sumama sarally.
4. Nagkaisa ang lahat sa pagtatanim sa  kagubatan.
5. Pumili kayo ng magaling na pinuno ng bayan.

 

 
 

ARALIN

18 Pangangalaga sa Tungkulin
at Karapatan ng Mamamayan
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1 Layunin 

Nasasagot ang tanong mula sa napakinggang teksto      
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pormal na 
depinisyon ng salita

Mahahalagang Tanong
Sabihin:
Ngayong linggong ito, sasagutin natin  ang mga tanong na:
Paano pinangangalagaan ng pamahalaan ang ating mga karapatan at tungkulin?
Paano mo ipakikita ang paggalang sa pakikipagtalastasan lalo na kung naka-online 
ka?

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Unang pagsusulit
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 175.  
Itanong: 
Ano ang ibig sabihin ng superhero? Chloro-
flourocarbons? Ozone layer? Segregate? Recycle?
Patingnan ang kahulugan ng mga salita sa 
diksiyonaryo. 
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling 
pangungusap.

Pagganyak
Magpakita ng mga larawan ng superhero.
Itanong:
Sino sa kanila ang pinakagusto mo? Bakit?

Maghanda ng mga larawan ng 
superhero o kaya naman ay 
ipatukoy ang mga ito sa mga 
mag-aaral  o kaya naman ay 
ipagaya ang paborito nilang 
superhero.

Pangganyak na Tanong 
Ano ang ginawa ng superhero sa ating kuwento?
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. 
Itanong:
Batay sa mga larawang nakita ninyo, ano ang 
gusto ninyong malaman sa kuwento?

Ipatala ang mga tanong na 
ginawa ng mga mag-aaral sa 
kanilang kuwaderno. Sabihin sa 
kanila na hahanapin nila ang
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Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbasa 
ng kanilang nasulat na tanong. 
Itanong:
Sino si Basura Kid? 

Basahin nang malakas ang kuwentong
Basura Kid
Elvin G. Luciano

sagot sa kanilang tanong habang 
nakikinig ng kuwentong iyong 
babasahin. Paalalahanan din ang 
mga mag-aaral na kung marinig 
nila ang sagot sa tanong nila, 
kailangan nilang isulat ito nang 
tahimik sa tapat ng tanong na 
kanilang isinulat.

Itanong:
Sino si Basura Kid?
Bakit ito ang tawag sa kaniya? 

Balikan at ipabasa nang tahimik ang mga 
tanong na ginawa ng mga mag-aaral bago 
mapakinggan ang kuwento. 
Tumawag ng mga mag-aaral upang mabasa 
ang kanilang tanong at sagot mula sa 
napakinggang kuwento, 
Itanong:
Nasagot ba ang lahat ng mga ginawa mong 
tanong?

Kung may mga tanong na mag-
kakatulad, itanong sa mga mag-
aaral kung magkatulad ba sila ng 
mga sagot, kung hindi, itanong 
kung ano ang kanilang sagot. 

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

Gawain Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pag-usapan ang mga pangyayari sa kuwentong 
napakinggan. 
Papiliin ang bawat pangkat na bibigyang buhay. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang ipakita sa klase ang inihandang 
pagtatanghal. 
Bigyang halaga ang ginawa ng bawat pangkat. 
Gawin Mo
Ipaguhit sa isang malinis na papel ang bahagi 
ng kuwentong naibigan.
Ipapaskil ito sa gallery sa loob ng silid-aralan. 
Paglalahat
Itanong:
Anong rating ang ibibigay mo sa kuwento? 
Ipaliwanag ang sagot. 

PN 

PN 
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2 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Itanong sa mga mag-aaral ang pagkakaunawa 
nila sa bawat salitang lilinangin sa linggong ito. 
Pagtalakayan ang mga sagot na kanilang ibin-
igay. 
Itanong ang nabagong pagpapakahulugan ng 
mga mag-aaral sa mga salitang lilinangin. 
Balikan
Sino si Basura Kid?
Ano ang ginawa niya sa kuwentog 
napakinggan?
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo A, 
KM, p. 180-181.  
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang 
mag-aaral upang magbahagi ng kanilang 
natapos na gawain. 
Ipabasa ang mga isinulat sa pisara. 
Itanong:
Ano-ano ang dati mong kaalaman tungkol sa 
pagsasaayos ng mga basura? Responsable 
sa pagkakaroon ng maruming kapaligiran? 
Tungkulin mo sa kapaligiran?
Saan mo ito natutuhan?
Nabago ba ang mga kaalaman mong ito? 
Ano-ano ang natutuhan mo sa kuwentong 
napakinggan?
Ano ang plano mo ngayon, matapos matutuhan 
ang ilang mga bagay buhat sa napakinggang 
kuwento? 

Gumawa ng isang talahanayan sa 
pisara. 
Isulat sa isang hanay ang mga 
dating kaalaman at sa isa naman 
ay ang mga bagong kaalamang 
ibinahagi ng mga mag-aaral. 

Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang gagawin mo upang mapangalagaan 
ang iyong kapaligiran?

PU 

PN 

PN 

Naibibigay ang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang 
teksto

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

284

 

3 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Itanong:
Ano-ano ang iba’t ibang uri ng pangungusap?
Hayaang magbigay ang mga mag-aaral ng 
kanilang halimbawa. 
Itanong:
Paano isinusulat ang pangungusap na 
pasalaysay? Patanong? Padamdam? Pautos/
Pakiusap? 
Paano ito binibigkas?

Itala sa pisara ang sagot ng mga 
mag-aaral.

Gawin Natin
Itanong:
Ano ang dapat nating gawin upang makatulong 
sa paglilinis ng ating kapaligiran? 
Anong karapatan mo ang naibibigay kung 
aayusin natin ang ating mga basura?
Paano mo mahihikayat ang ibang mag-aaral na 
pangalagaan ang ating kapaligiran? 

Ipabasa ang isinulat na mga pangungusap sa 
pisara. 
Itanong:
Anong uri ng pangungusap ang bawat isa? 
Paano ito isinulat? 

Isulat sa pisara ang sagot ng mga 
mag-aaral. 

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Hayaang maglibot ang pangkat upang 
maghanap ng mga bagay sa paligid na 
maaaring i-recyle. 
Bigyan ng sapat na oras ang bawat pangkat na 
maisagawa ang kanilang produkto. 
Papaghandain ang pangkat ng iba’t ibang uri 
ng pangungusap upang ipakilala ang kanilang 
produkto. 
Ipakikita nila ang kanilang produkto sa isang 
teleradyo. 

Gabayan ang mga mag-aaral sa 
paglilibot sa paaralan. Huwag 
pababayaan na sila lamang ang 
umalis.

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagpapakilala ng 
produkto
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pag-oorder nang online
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Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga 
pangkat upang ipakita ang kanilang produkto. 
Itanong:
Ano-anong uri ng pangungusap ang ginamit sa 
pagpapakilala ng kanilang produkto?
Gawin Mo
Pagawain ang mga mag-aaral ng iba’t ibang 
uri ng pangungusap tungkol sa nagustuhang 
produkto na ipinakitang pangkat. Magkunwaring 
oorder nang on-line.
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang 
mag-aaral upang basahin ang kanilang mga 
pangungusap. 
Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan kung mag-oorder 
nang on-line?
Paglalahat
Itanong:
Kailan ginagamit ang pangungusap na 
pasalaysay? Patanong? Padamdam? Pautos/ 
Pakiusap? 
Subukin Natin 
Bumuo ng tigdalawang pangungusap sa 
sumusunod na sitwasyon.
A.Namasyal ka at may nakitang magandang 
hardin.
1.
2.
B. May gustong kang bilhing produkto sa isang 
parke.
1.
2.
C.  May nakita kang batang hinahabol ng aso.
1.
2.
D. May isang turistang nagtanong tungkol sa 
tanyag na lugar sa inyong lugar.
1.
2.

Kunin ang Index of Mastery nito.
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4 Layunin 
Nakasusulat ng isang talatang nagsasalaysay ng isang 
pangyayaring nasaksihan

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Itanong muli ang pagpapakahulugan ng mga 
mag-aaral sa bawat salitang nililinang. 
Ipagamit ito sa sariling pangungusap. 
Pagganyak 
Itanong:
Bakit tumambak ang basura sa lugar nina 
Boyet?
Nangyayari ba ito sa inyong sariling lugar? 

Isulat ang sagot ng mga mag-
aaral sa pisara.  

Gawin Natin
Itanong:
Ano-ano ang nasaksihan mo sa mga mag-
aaral habang kumakain sa kantina? Palaruan? 
Kalsada? 
Magtalaga ng kapareha at pag-usapan ang 
sagot sa mga tanong na ibinigay. 
Matapos ang pag-uusap ng magkakaparehas, 
tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang 
ideya sa buong klase.
Itanong:
Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng 
isang talatang nagbabalita?
Ano ang dapat tandaan sa paggamit ng 
malalaking letra? Mga bantas? Pagbabaybay?

Maaaring dalahin munasa mga 
lugar na binanggit ang mga mag-
aaral. Maaari ring namang ipaga-
wa ito bilang takdang- aralin bago 
ang araw na ito. 

Gawin Mo
Ipagawa ang Isulat Mo, KM, p. 182. 
Paglalahat
Ipagawa ang Isaisip Mo, KM, p. 181. 

PU 

PN 

PS 

KM 

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

287

 

5 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri
Kung Natutuhan
Gumawa ng usapan sa telepono sa pagitan ng 
dalawang mag-aral. Isulat sa kuwaderno. 
Pag-usapan ang mga natutuhan sa aralin. 
Kung Hindi Natutuhan
Basahin ang usapan. Ibigay ang gamit ng 
bawat pangungusap.
Lyn    : Magandang umaga. Si Lyn po ito, 
           puwede po bang makausap si Dorie?
Dorie : Hello, si Dorie ito.  Bakit ka napatawag?
Lyn    : Nais ko lamang itanong ang gawaing
            bahay na ibinigay si Bb. Ramos. 
Dorie :  A! Yun ba. Sandali lang kukunin ko ang 
           aking kuwaderno.
Dorie : Hello Lyn, nandiyan ka pa ba?
Lyn    : Oo, ano na nga ba yung gawaing bahay
            na yun?
Dorie : Pinagagawa tayo ng sanaysay kung
            paano natin mapapangalagaan ang
           ating mga tungkulin at karapatan bilang
           mamamayan. 
Lyn    : Salamat, magkita na lang tayo bukas.
Dorie : Okay! Paalam.

Hindi sa lahat ng pagkakataon 
makikita at magagamit ang iba’t 
ibang uri ng pangungusap.

Gawaing Pantahanan
Mag-isip kasama ang sariling pamilya ng isang 
proyekto na may kinalaman sa pag-rerecycle. 
Pagtatapos
Ipagawa ang Isapuso Mo, KM, p.182. 

Nakasusunod sa panuto

PU 
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6 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang Pagsusulit
Maghanda ng sampung salita mula sa ibang 
asignatura. 
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo B, KM, p. 176. 
Tumawag ng ilang mag-aaral upang 
magbahagi ng kanilang sagot. 
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng krisis? 
Pangangasiwa? 
Pagganyak
Itanong:
Ano ang ginagawa ninyo sa mga basura sa 
inyong bahay? 
Pangganyak na Tanong
Ano-ano ang ginawa ng mga tauhan ng kuwento 
sa kanilang basura? 
Gawin Natin
Ipabasa ang teksto sa Basahin Mo, KM, p. 176-177.
Itanong: 
Ano-ano ang bago mong kaalaman na 
natutuhan sa tesktong binasa? 
Ano ang hakbang na isinagawa ng pamahalaan 
para sa pangangasiwa ng basura?
Ano ang nilalaman ng batas na ito? 
May ganito rin bang programa sa inyong 
pamayanan? 
Ano ang 3Rs?
Paano ito magagawa ng isang mag-aaral na 
tulad mo?
Bakit may yaman sa basura?
Ano-ano ang isinasaalang-alang sa 
pagpapatupad ng programa hinggil sa basura? 
Paano mo maisasagawa ang tungkulin mo sa 
iyong kapaligiran?

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto
Naibibigay ang bagong kaalamang natuklasan buhat sa
binasang teksto
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A, 
KM , p. 178-179. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang pangkat 
upang maibahagi ang kanilang natapos na 
gawain. 
Bigyang halaga ang ginawa ng bawat pangkat. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo A, 
KM, p. 180-181. 
Paglalahat
Ipakita sa pamamagitan ng isang rap ang 
natutuhan sa aralin na ito. 
Tumawag ng mag-aaral upang magbahagi ng 
natapos na rap. 

PB 
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7 Layunin 

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita
Ipagawa. 

Pagganyak 
Ipakita at pag-usapan ang kahulugan ng 
simbolong ito:

Salita

Pormal na Kahulugan

Sariling 
Pagpapakahulugan

Gamit sa Pangungusap
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Gawin Natin
Sabihin:
Magkakaroon tayo ng isang recycling fair. 
Maghahanda ang bawat mag-aaral ng isang 
produktong ipakikita sa naturang fair. 
Humanap sa gamit mo sa bag o sa loob ng 
silid-aralan na maaaring mai-recycle. 

Bigyan ng oras ang mga mag-aaral upang 
maisagawa ang naturang gawain. 

Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang 
mag-aaral upang ipakilala ang kanilang produkto 
gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap. 

Maaari rin namang magpadala sa 
mga mag-aaral ng kagamitan na 
gagamitin nila sa pagre-recycle 
na gagawain. 

Paalalahanan ang mga mag-
aaral sa mga pag-iingat na dapat 
gawain sa pagre-recycle. 
Umikot upang gabayan ang mga 
mag-aaral sa kanilang gawain.

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipaayos ang mga produktong ginawa para sa 
isang recycling fair.
Matapos ang inilaang oras, isagawa na ang 
recycling fair. 
Gawin Mo
Paikutin ang mga mag-aaral sa fair. 
Hayaang magtanong o magbigay ng reaksiyon 
sa mga nakita nila. 
Matapos ang inilaang oras, pabalikin ang mga 
mag-aaral sa sariling upuan, ipasulat ang mga 
pangungusap na naisip nila habang nanonood 
ng mga produkto na nasa fair. 
Ipabasa ang mga nasulat na pangungusap. 

Obserbahan ang mga mag-aaral 
kung paano nila ipakikilala ang 
kani-kanilang produkto.

Paglalahat
Itanong:
Ano-ano ang uri ng pangungusap? 
Pagsasapuso
Sabihin:
Iguhit ang sarili at ang iyong gagawin upang 
wastong mapangasiwaan ang mga basura sa 
kapaligiran bilang iyong pananagutan. 
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8 Layunin 

Nakakukuha ng tala buhat sa binasang teksto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Pagganyak
Itanong:
Ano-ano ang nakita mo sa ginawang recycling 
fair? 
Alin sa mga ito ang gagayahin mo? 
Gawin Natin 
Muling ipabasa ang teksto sa Basahin Mo, 
KM, p. 176- 177. 
Itanong:
Ano ang pamagat ng binasang teksto?
Ano ang sinasabi nito sa iyo?
Ano ang nakatulong sa iyo upang maunawaan  
ang tekstong binasa? 
Ilang talata mayroon ang teksto?
Ano ang pangunahing diwa ng unang talata? 
Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat?
Sa kabuuan, ano ang mensahe nito? 
Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Pumili ng isang babasahin sa Kagamitan ng 
Mag-aaral sa Araling Panlipunan. Itala ang 
mga impormasyon na mababasa rito. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang 
pangkat upang ibahagi ang naitalang 
impormasyon. 
Gawin Mo
Pumili ng isang teksto mula sa Kagamitan 
ng Mag-aaral. Itala sa kuwaderno ang mga 
impormasyon na makukuha rito. 
Ipagamit ang organizer sa Gawin Mo B, KM,
p. 181. 

Maaari rin namang maghanda ng 
ilang babasahin. 

Paglalahat
Itanong: 
Ano ang natutuhan mo sa aralin?
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9 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Pagganyak
Itanong:
Ano ang nagiging reaksiyon kapag nakakikita 
ka ng tambak ng basura? 
Gawin Natin
Ipanood ang isang video na may kinalaman sa 
kalikasan. 
Itanong:
Ano-ano ang nakita mo sa pinanood na video?
Nakikita mo ba ang mga ito sa iyong sariling 
kapaligiran? 
Ano-ano ang suliranin ng sariling pamayanan 
na may kinalaman sa kapaligiran?
Alin sa mga napanood ang nakatawag ng 
iyong pansin? Ipaliwanag ang sagot. 
Alin sa mga nakitang gawain ang ginagawa 
mo?
Alin ang mga gawain na kaya mong gawin? 
Ano ang natutuhan mo sa napanood na video? 

Maaaring gamitin:
https://www.youtube.com/
watch?v=nxlj9e1AVro
https://www.youtube.com/
watch?v=oLQo1DnWRms
https://www.youtube.com/
watch?v=QDtAJs4Wgrs

Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Pag-usapan ang magagawa ng bawat 
isa upang makatulong sa pamahalaan sa 
pangangalaga sa karapatan at tungkulin ng 
kaniyang mamamayan na may kinalaman 
sa kapaligiran. Ipakita ang napag-usapan sa 
pamamagitan ng isang mural. 
Gawin Mo
Sumulat ng sariling reaksiyon tungkol sa 
napanood. Gawin ito sa Reader’s Response 
Journal. 

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

Paglalahat
Itanong: 
Ano ang natutuhan mo sa aralin?

Naiuugnay ang sariling karanasan sa napanood
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Layunin 10 
Nasusunod ang mga nakalimbag na panuto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri 
Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Gawaing Pantahanan
Alamin ang programa ng sariling barangay 
para sa pangangasiwa ng mga basura. 
Pagtatapos
Itanong:
Anong pagpapahalaga ang natutuhan mo sa 
linggong nagdaan?

Karagdagang Babasahin
Hiyas sa Wika 5 1999, pp. 15-20
Pag-unlad sa Wika 3, 2000, p. 179
Panlingguhang Pagtataya 
Panuto: Basahin ang lahat ng mga tanong bago sagutan ang bawat bilang. 
Mahalaga ang pagsunod sa panuto sa bawat gawain.

1. Isulat ang iyong pangalan sa itaas at kaliwang bahaging iyong papel.
2. Maglagay ng bilang na isa hanggang sampu sa iyong papel pababa.
3. Gumuhit ng bituin sa gitna ng papel at isulat ang pangalan ng taong iyong 

hinahangaan.
4. Sa bilang na apat isulat ang iyong kaarawan.
5. Sino ang iyong guro sa paboritong guro?
6. Gumuhit ng parisukat sa ibaba ng bituin sa gitna ng iyong papel.
7. Ang bilang na sasagutan sa gawaing ito ay ang bilang 1, 2 , 9,at 10.
8. Saan ka nakatira?
9. Ano ang iyong naramdaman kapag bumabaha? Ipaliwanag.

10. Bakit mahalaga ang pagtatapon ng basura sa tamang lugar?

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

294

 Panlingguhang Layunin

Pag-unawa sa Napakinggan
Naibibigay ang sariling wakas ng napakinggang kuwento F4PN-IVg-9
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggang balangkas 
F4PN-IVh-8.5
Wikang Binibigkas
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang isyu 
F4PS-IVf-g-1
Gramatika (Kayarian ng Wika)
Nagagamit ang uri ng pangungusap sa pakikipag-debate tungkol sa isang isyu 
F4WG-IVc-g-13.3
Pag-unlad ng Talasalitaan
Nabibigyang kahulugan ang matalinghagang salita 
F4PT-IVc-h-4.4
Pag-unawa sa Binasa
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari F4PB-IVg-i-6.1
Nakasusunod sa nakasulat na panuto F4-IVh-2.1
Pagsulat at Komposisyon
Nakasusulat ng liham na nagbibigay ng hinaing o reklamo F4PU-IVg-2.3
Panonood
Nakapaghahambing ng iba’t ibang patalastas na napanood F4PD-IV-g-i-9

Paunang Pagtataya
Tukuyin ang uri ng pangungusap sa bawat bilang. 

1. Naranasan mo na bang sumakay ng eroplano?
2. Naku! Nakakahilo pala kapag papalipad na ang eroplano. 
3. Maasikaso ang mga stewardess ng eroplano. 
4. “Ikabit mong mabuti ang sinturong pangkaligtasan.”
5. Ano ang gagawin mo kung sakaling maiwan ka ng eroplano?
6. Wow! Ang gandang tingnan ng mga ulap.”
7. Nagbibigay ng pagkain sa loob ng eroplano. 
8. Maaari kang humingi ng maiinom sa stewardess. 
9. Makinig kang mabuti sa mga sasabihin ng mga kawani ng eroplano. 
10. Sundin mo lahat ang mga babalang panghimpapawid. 

      Hango sa MISOSA Module Filipino5

 

 
 

ARALIN

19 Pangangalaga at Paggalang
sa Sarili at sa mga Tao sa Paligid
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1 Layunin 

Naibibigay ang sariling wakas ng napakinggang kuwento

Mahahalagang Tanong
Itanong:
Paano mo maipagmamalaki ang kabataang Pilipino na may bagong imbensiyon?
Kailan sinasabing matalinghaga ang isang salita?

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit
Maghanda ng sampung salita mula sa 
Pasaporte ng mga Salita. 
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang gawain sa Tuklasin Mo A, KM, 
p. 183.
Ipagamit ang salitang nilinang dito sa 
sariling pangungusap. 
Pagganyak 
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng 
kanilang karanasan na may kaugnayan sa 
paggamit ng basket. 
Pangganyak na Tanong
Ano ang ginagawa ni Buboy sa kaniyang 
basket? 
Gawin Natin
Sabihin ang pamagat ng kuwento. 
Si Buboy at ang Kaniyang Basket
Itanong:
Ano kaya ang nangyari kay Buboy sa 
kuwento? 
Basahin nang malakas ang kuwentong 
inihanda.

Si Buboy at ang Basket
May sikreto si Buboy at ang basket ng 

kaniyang nanay. 

Sa umaga, ginagamit ito ng Nanay 
sa pamamalengke. Araw-araw umaalis si 
Nanay nang walang laman ang basket. 
Pagbalik niya, puno na ito ng prutas, gulay, 
at kung ano-anong pinamili.

Isulat ang hula ng mga mag-aaral 
sa pisara.

PU 

PU 

PS 

PS 

PN 
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Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Ipagawa ito sa mga salitang lilinangin sa ling-
gong ito. 

Ngunit sa hapon, habang nagpapahinga ang 
nanay ni Buboy, nagbabago ang gamit ng 
basket.

Minsan, nagiging helmet ito ng isang 
sundalong sumusugod sa giyera. Minsan 
naman, isa itong maliit na bangkang 
sumasalubong sa malalaking alon. At 
minsan, nagiging isang palpak na taguan.

Balikan ang tanong na ibinigay bago 
basahin ang kuwento. 
Ipabasa muli ang hula ng mga mag-aaral. 
Itanong:
Tama ba ang hula ninyo?
Sino si Buboy?
Ano ang kaniyang sikreto?
Ano-ano ang gamit ng basket ni Nanay?
Ano ang masasabi mo sa batang si Buboy?
Masasabi mo bang isa siyang imbentor? 
Bakit?
Bakit kaya sinabing palpak na taguan ang 
basket paminsan-minsan?
Ano kaya ang sumunod na nangyari kay 
Buboy? 
Pagsasapuso
Itanong:
Katulad ka rin ba ni Buboy?
Ipaliwanag ang sagot.

 

2 Layunin 
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong 
napakinggan gamit ang balangkas
Naibibigay ang sariling wakas ng napakinggang kuwento

Salita Pormal na 
Kahulugan

Sarili kong 
Pagpapakahulugan

PU 
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Balikan
Itanong:
Ano ang sikreto ni Buboy? 
Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Iguhit ang mga kakaibang imbensiyon ni 
Buboy sa basket ng kaniyang Nanay ayon 
sa pagkasunod-sunod nito sa napakinggang 
kuwento. 
Ihanda ang pagsasalaysay muli ng 
napakinggang kuwento sa tulong ng mga 
larawang iginuhit. 
Gawin Mo
Basahin ang isang kuwento sa mga mag-
aaral. Ipagawa ang organizer na makikita sa 
Pagyamanin Natin Gawin Mo A, KM, p. 187. 
Pagsasapuso
Ipagawa ang Isapuso Mo, KM, p. 188. 

PN 

PN 

 

3 Layunin 
Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon 
sa isang napakinggang isyu
Nagagamit ang uri ng pangungusap sa pakikipag-debate 
tungkol sa isang isyu

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Pagganyak
Itanong:
Ano ang pumapasok sa isip kapag naririnig ang 
salitang teknolohiya? 
Tumawag ng ilan upang ipakita ang natapos na 
mapa.
Itanong:
Ano ang ibig sabihin ng teknolohiya? 

Pagawain ang mga mag-aaral ng 
concept map tungkol dito

Gawin Natin
Ipaskil sa pisara ang tanong na ito:
Mga bagong imbensiyon, nakatutulong o naka-
sasama ba? 
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng 
kanilang sagot. 
Itanong:
Ano ang dapat tandaan sa pagbibigay ng 
opinyon tungkol sa isang isyu? 
Paano mo ipakikita ang paggalang sa opinyon 
ng ibang kamag-aral na taliwas sa sariling 
opinyon?

PU 

PU 

PS 
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo 
A, KM, p. 185. 
Matapos ang inilaang oras, isagawa na ang 
pagde-debate sa klase. 

Ipaalala muli sa mga mag-aaral 
ang mga dapat tandaan sa pag-
bibigay ng kanilang reaksiyon sa 
isyung pinag-uusapan at kung 
ano ang mga dapat gawain sa 
pagsalungat sa sinasabi ng ibang 
pangkat.

PS 

 

4 Layunin 

Naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa isang 
napakinggang isyu

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

Ipasulat ang mga pangungusap 
sa Pasaporte ng mga Salita

Balikan
Itanong:
Ano-ano ang natutuhan sa debateng ginawa ng 
nagdaang araw?
Gawin Natin
Ipaskil muli ang tanong na ibinigay nang nag-
daang araw. 
Bigyan ang mga mag-aaral ng tatlong kard.
Sabihin:
Pag-isipan ang sagot sa ating tanong. 
Kung may nais kang sabihin na reaksiyon o 
tanong, itaas ang kamay. Sabihin ang tanong 
o reaksiyon sa isyu. Kung tanong ang sinabi, 
ibigay sa guro ang kard na may sulat na tanong 
at reaksiyon kung reaksiyon naman ang ibin-
igay. Kung wala ka nang hawak na kard, ibig 
sabihin, wala ka ng pagkakataon na makapag-
bigay ng tanong o reaksiyon. 
Kung talagang hindi maiiwasan, at may tanong 
o reaksiyon, itaas ang kamay, ibigay sa guro 
ang blankong kard at sabihin ang naisin mo. 

Pagtalakayan na ang sagot ng mga mag-aaral 
sa tanong na ibinigay. 

Maghanda ng tatlong kard na sa-
sapat sa lahat ng mga mag-aaral. 
Ang isang kard ay may nakasulat 
na reaksiyon. Ang isa naman ay 
tanong at isang blankong kard. 

Gabayan ang mga mag-aaral 
upang makapagbigay ng tamang 
reaksiyon o tanong. 

PU 

PS 

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

299

Gawin Mo
Bigyan ng marka ang ginawang paglahok sa 
talakayan. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo B, 
KM, p. 187. 

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

 

5 Layunin 

Nakasusunod sa panuto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Kung Natutuhan
Sumulat ng tatlong pangungusap na nagpapa-
hayag ng opinyon at tatlong pangungusap na 
nagsasaad ng katotohanan.

Kung Hindi Natutuhan
Isulat ang O kung opinyon at K kung 
katotohanan.
1. Nakabangong muli ang lahat ng naging bik-

tima ng bagyong Yolanda.
2. Nasukat ang katatagan ng mga Pilipino 

nang dumating ang bagyong Yolanda. 
3. Pinakamalakas ang bagyong Yolanda sa 

lahat ng bagyong dumaan sa ating bansa.
4. Malawak ang naging epekto ng bagyong 

Yolanda.
5. Hindi pinatawad ng bagyong Yolanda 

maging mayaman man o mahirap at bata 
man o matanda sa kaniyang pananalanta.

Gawaing Pantahanan
Sabihin:
Gumawa ng talaan ng mga bagong imbensiyon 
at ang imbentor nito. Isulat din kung ano ang 
gamit ng bawat imbensiyon na isinulat. 
Pagtatapos
Kung magiging imbentor ka, ano ang nais mong 
gawain? Bakit nais mo itong gawain? 
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6 Layunin 

Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Paunang pagsusulit
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo B, KM, p. 183. 
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbaha-
gi ng kanilang sagot. 
Pagganyak
Itanong:
Ano-ano ang imbensiyon ng mga Pilipino na 
natutuhan mo sa mga nagdaang aralin? 
Ano kaya ang kanilang inspirasyon sa kanilang 
imbensiyon?
Pangganyak na Tanong
Ano ang kinalaman ng kidlat sa imbensiyon ng  
Pilipinong Imbentor na nagwagi sa paligsahan?
Gawin Natin 
Ipabasa ang teksto sa Basahin Mo, KM, p. 184 
- 185. 
Itanong:
Sino ang kinilalang mag-aaral na imbentor?
Ilarawan ang mag-aaral na imbentor. 
Ano ang kaniyang naimbento?
Bakit niya ito naimbento?
Ano ang konseptong kaniyang pinagbatayan 
ng kaniyang imbensiyon?
Ano ang mangyayari kung gagamitin ang 
bagong imbensiyon na ito? 
Ipabasa ang sagot sa bawat hanay. 
Itanong:
Ano ang ipinahihiwatig ng unang hanay? 
Ikatlong hanay? 
Alin sa mga ito ang nagsasabi ng sanhi? 
Bunga? 

Isulat ang sagot ng mga mag-
aaral sa paraang katulad nito.

Pagsasapuso
Itanong:
Paano mo pahahalagahan ang mga imbensiyon 
ng Pilipino? 

Bakit ito 
naimbento?

Isulat 
dito ang 
naimbento.

Ano ang 
mangya-
yari kung 
gagamitin 
ang bagong 
imbensiyon 
na ito?

PU 

PU 

PS 

PS 

PB 
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7 Layunin 

Nasasabi ang bunga at pangyayari ng nabasang teksto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Balikan
Itanong:
Ano ang naimbento ni Faundo? 
Ipaguhit ito sa mga mag-aaral. 
Gawin Natin
Itanong:
Ano ang sanhi ng pagkakaimbento ng 
thermoelectric generator?
Ano ang ibubunga kung gagamitin ito ng 
marami? 
Ano ang pagkakaiba ng sanhi? Bunga? 
Ano ang kaugnayan ng dalawang ito? 
Gawin Ninyo
Pasagutan ang Pagyamanin Natin Gawin 
Ninyo B, KM, p. 186. 
Gawin Mo
Ipagagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo 
C, KM, p. 188. 

PU 

PB 

PB 

 

Layunin 8 
Nakasusunod sa nakasulat na panuto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Idikta ang sampung salitang nililinang sa 
linggong ito. 
Pagganyak
Maghanda ng isang tugtog na mabilis. 
Sabihin sa klase na habang tinugtog ang 
inihandang musika, may isang mag-aaral na 
magsisilbing “it.” Gagayahin ng ibang mag-
aaral ang lahat ng kaniyang gagawin. Ang 
hindi makasusunod ang magiging “it.”

PU 

PN 
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Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang isang pagsasanay na ginagawa 
sa asignaturang PE. 
Itanong:
Nakasunod ba ang lahat? 
Bakit ka nakasunod?
Bakit hindi ka nakasunod?
Ano ang dapat tandaan upang makasunod 
nang wasto sa mga nakasulat na panuto?
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipasa ang isang bolang binalutan ng mga 
papel na may nakasulat na panuto. 
Sa paghinto ng musika, ang sinumang 
may hawak ng bola ang magsasagawa ng 
panutong nakasulat sa papel na tatanggalin 
niya sa bolang hawak. 
Gawin ito hanggang sa matapos ang lahat ng 
inihandang panuto. 

Ihanda ang isang bola na may 
mga nakabalot na papel. Isulat sa 
bawat papel ang mga panutong 
nais ipagawa sa mga mag-aaral.
Maghanda rin ng musikang gag-
amitin sa gawain. 

Gawin Mo
Ipabasa at ipagawa:
Gumawa ng name tag para sa imbensiyong 
iyong gagawain. 
Paglalahat
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin?
Pagsasapuso
Ipagawa Isapuso Mo A, KM p.188. 

PB 

PB 

 

9 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturong muli ng mga salita
Ipagamit ang mga bagong salita sa sariling pa-
ngungusap matapos matalakay ang kahulugan 
ng bawat isa. 

PU 

Nakapaghahambing ng iba’t ibang patalastas na napanood
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Balik-aral
Itanong:
Ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga 
nakasulat na panuto? 
Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Papaghandain ang bawat pangkat ng isang pa-
talastas tungkol sa isang imbensiyon na nais 
gawain ng isang kapangkat. Ipagpalagay na 
nagawa na niya ito. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang ipakita ang kanilang inihandang 
patalastas. 
Pag-usapan ang mga nakita sa ginawang 
patalastas. 
Itanong:
Ano ang masasabi mo sa unang patalastas? 
Ikalawa? 
Gawin ito hanggang sa matapos ang lahat ng 
nakitang patalastas. 
Gawin Mo
Umisip ng dalawang patalastas na naiibigan 
mo. Paghambingin ang mga ito sa pamamag-
itan ng isang Venn diagram. 

PB 

PD 

PD 

 

Layunin 10 
Nakasusunod sa panuto

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagsusulit na pang-masteri 
Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Gawaing Pantahanan
Umpisahan ang maayos na pangangasiwa sa 
sariling tahanan. Makaraan ang isang linggo, 
sumulat ng isang talatang nagbabalita tungkol 
dito. 
Pagtatapos
Gumawa ng isang poster tungkol sa wastong 
pangangasiwa ng basura.
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Karagdagang Babasahin
MISOSA Filipino 5, Pangyayari at Epekto Nito, 
pp. 1-4
Sining sa Pagbasa 4, 1998, pp. 106 – 108
PRODED Filipino. Bakit nga Ba? 9-A, 1997, pp. 
1- 12
Filipino 4, Sagisag ng Lahi, 2000. pp 76 – 77; 
146-149
Hiyas sa Wika 5, 1999, pp. 15 – 20. 
Panlingguhang Gawain

Pangkatang Gawain
Bumuo ng isang simpleng bagay na  mula sa mga patapong gamit at ibigay ang 
pamamaraan kung paano ito gagawin.

RUBRICS

Puntos Pamantayan

5 Napakalinaw nang panuto at nakabuo ng isang bagay na mula 
sa patapong gamit

4 May isa hanggang dalawang panutong malabo at nakabuo ng 
isang bagay na mula sa patapong gamit

3 May tatlong panutong malabo at hindi natapos ang isang 
bagay na mula sa patapong gamit

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

305

  ARALIN 

20 Pagkakaisa sa Pagkakaiba 
 

 Panlingguhang Layunin

Pag-unawa sa Napakinggan
Nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa napakinggang kuwento 
F4PN-IVi-j-3.1
Wikang Binibigkas 
Naibabahagi ang obserbasyon sa kapaligiran F4PS-IVh-j-14
Gramatika
Nagagamit ang uri ng pangungusap sa pagsasabi ng mensahe F4WG-IVh-j-13.6
Pag-unlad ng Talasalitaan
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa 
F4PT-IVi-1.11
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng paglalarawan F4PT-
IVj-1.13
Pag-unawa sa Binasa
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari F4PB-IVg-i-6.1
Nakapagbibigay ng buod o lagom F4PB-IVf-j-16
Estratehiya sa Pag-aaral
Nagagamit nang wasto ang mga bahagi ng pahayagan F4EP-IVg-j-7.1
Pagsulat at Komposisyon 
Nakasusulat ng iskrip para sa teleradyo F4PU-IVi-2.7.2

Paunang Pagtataya
Sumulat ng limang  pangungusap tungkol sa mga naobserbahan mo sa pagpasok 
sa paaralan. Tukuyin ang simuno at panaguri ng bawat isa at ang uri ng sinulat na 
pangungusap. 
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1 Layunin 
Nasasagot ang mga literal na tanong tungkol sa napakinggang 
kuwento
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng halimbawa 

Mahalagang Tanong
Itanong:
Ano ang kahulugan ng pagkakaisa sa pagkakaiba? Paano nakatutulong ang 
pagkakaiba-iba sa pagbuo ng pagkakaisa?
Paano isinusulat ang iskrip para sa teleradyo?

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Unang pagsusulit
Paghawan ng Balakid
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 189. 
Tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang 
sagot. 
Ipagamit ang  salita sa sariling pangungusap.
Pagganyak
Itanong:
Ano ang naiisip mo kapag nakakikita ng mag-
aaral na iba ang hitsura o kasuotan sa iyo? 
Pangganyak na Tanong
Ano ang naging reaksiyon ng mga mag-aaral 
sa paaralan sa kanilang bagong kamag-aral? 
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng aklat na babasahin. 
Pag-usapan ang larawan sa pabalat. 
Itanong:
Sino ang may-akda?
Sino ang tagaguhit?
Buklatin ang bawat pahina ng aklat. 
Itanong:
Tungkol kaya saan ang kuwento? 

Basahin nang malakas ang kuwento. 
Si Faisal at si Farida
Rhandee Garlitos
LG & M

Matapos ang pagbasa nang malakas, balikan 
ang sagot ng mga mag-aaral sa tanong na 
ibinigay. 

Huwag mong tatalakayin ang 
bawat larawan na ipakikita. 
Isulat sa pisara ang sagot ng mga 
mag-aaral. 

PU 

PU 

PS 

PS 

AL 
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Ipabasa ang hula ng mga mag-aaral at ipatu-
koy kung alin sa mga ito ang totoo o hindi. 

Itanong:
Sino si Faisal? Farida? Ilarawan sila. 
Bakit kakaiba sila sa ibang bata?
Ano ang kanilang naging unang karanasan sa 
kanilang bagong kapaligiran?
Paano nagbago ang pakikitungo sa kanila?
Bakit nagbago ang pakikitungo sa kanila? 
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Kumpletuhin ang tsart na makikita sa 
Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A KM, p. 192. 
Pagtatapos
Itanong:
Ano ang natutuhan mo sa aralin?

PN 

 

2 Layunin 
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kuwento
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang teksto
Naibabahagi ang obserbasyon sa paligid

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Pagtuturo ng salita
Ipakuha ang diksiyonaryo.
Ipahanap ang kahulugan ng mga salitang 
lilinangin. 
Pag-usapan ang kahulugan ng bawat salita. 
Gawin Natin
Itanong:
Ano ang pamagat ng kuwentong napakinggan 
ng nagdaang araw? (Tawagin ang Pangkat I)
Sino-sino ang tauhan sa kuwentong ito? (Pang-
kat II)
Ano ang masasabi mo sa bawat tauhan?
Dapat ba siyang tularan o hindi? Ipaliwanag 
ang sagot. 
Ano-ano ang pangyayari sa kuwento? (Pang-
kat III)
Tama ba ang pagkasunod-sunod ng mga pang-
yayari sa ulat na napakinggan? 
Alin sa mga ito ang pinakagusto mo? Bakit?
Alin sa mga ito ang pinakaayaw mo? Bakit? 

Kung may mali sa pagkasunod-
sunod ng mga pangyayari, 
gabayan ang mga mag-aaral 
na maisaayos ang mga ito nang 
tama.

PU 

PN 
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3 Layunin 

Ano ang suliranin sa kuwento? 
Paano ito nabigyang kalutasan? 
Ano ang natutuhan mo sa kuwento? 
May mga Muslim ba sa inyong lugar?
Ano-ano ang nakikita mong ginagawa nila?
Katulad din ba nina Faisal at Farida sila 
manamit?
Paano mo ipakikita ang paggalang sa kanila? 
Gawin Ninyo 
Pasagutan sa bawat pangkat ang mga tanong 
tungkol sa napakinggang kuwento na nakasu-
lat sa isang papel. 
Gawin Mo
Sumulat ng dalawang tanong tungkol sa napa-
kinggang kuwento. 
Humanap ng kamag-aral upang sagutin ang 
inihandang mga tanong. 
Gawin ito hanggang sa halos lahat ay nakasagot 
sa inihandang tanong ng bawat mag-aaral. 
Pagtatapos
Itanong: 
Ano ang sasabihin mo sa isang bagong kaklase 
na nais mong maging kaibigan? 

Nagagamit ang uri ng pangungusap sa pagbibigay ng mensahe

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagsusulit
Balikan
Ano ang nangyari kina Faisal at Farida?
Gawin Natin
Itanong:
Ano ang mensahe ng kuwento?

Ipabasa ang mga pangungusap. 

Itanong:
Anong uri ng pangungusap ang bawat isa?
Paano ito isinulat?
Paano nagkakaiba-iba ang mga pangungusap? 
Paano ito nagkaiba-iba? 

Isulat ng guro sa pisara ang sagot 
ng mga mag-aaral

PU 

PN 

WG 
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Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. 
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Ninyo 
B, KM, p. 193. 
Gawin Mo
Ipagawa ang Pagyamanin Natin Gawin Mo, 
KM, p. 195. 
Paglalahat
Pasagutan  ang Isaisip Mo, KM, p. 195. 
Pagsasapuso
Ipagawa ang Isapuso Mo, KM, p. 195. 
Tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang 
sagot. 
Subukin Natin
Panuto: Gamitin ang salita sa pagbuo ng apat 
na iba’t ibang uri ng pangungusap.

1. Faisal
2. kalaro at kaibigan
3. namumukod-tangi
4. taimtim
5. lansangan

Kunin ang Index of Mastery.

WG 

 

4 Layunin 

Natutukoy ang mga elemento ng pagsulat ng iskrip para sa radyo

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagbabaybay
Muling pagtuturo ng mga salita
Pagganyak
Magpakinig ng isang balita mula sa radyo. 
Talakayin ang napakinggang balita. Maaaring live na balita ang 

iparinig o kaya ay naka-taped
Gawin Natin
Ipabasa ang Basahin Mo, KM, p. 190-191. 
Itanong:
Ano-ano ang nilalaman ng iskrip na binasa?
Paano ito isinulat?
Ano-ano ang nababasa rito?
Ano-ano ang bahagi ng isang iskrip para sa 
radyo?
Ano ang mga dapat tandaan kung isasaradyo 
ang iskrip na ito? 

Isulat ng guro sa pisara ang sagot 
ng mga mag-aaral

PU 

PN 

PB 
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Gawin Ninyo 
Pangkatin ang klase. 
Papaghandain ang bawat pangkat ng isang 
munting palabas upang ipakilala ang mga 
elemento ng pagsulat ng iskrip sa radyo. 
Matapos ang inilaang oras,tawagin ang bawat 
pangkat upang ibahagi ang kanilang inihanda. 
Bigyang halaga ang ginawa ng bawat pangkat. 
Gawin Mo
Ipakita sa isang mapa ang  dapat tandaan sa 
paggawa ng iskrip para sa radyo. 
Paglalahat
Ano ang natutuhan mo sa aralin? 

PB 

 

5 Layunin 

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Kung Natutuhan
Ihanda at ibigay ang activity sheet na naglala-
man ng panutong dapat sundin sa makatoto-
hanang pagsasagawa ng Earthquake Drill
1. Maging alisto at kalmado.
2. Habang lumilindol, magtago sa ilalim 

ng mesa at protektahan ang ulo sa 
pamamagitan ng paglalagay ng takip.

3. Matapos ang pagyanig ng lupa, lumabas 
sa pinagtataguan at kalmadong lumakad 
habang nakapatong ang kamay sa ulo 
bilang pananggalang.

4. Pumunta sa ligtas na lugar (evacuation 
area)

5. Pagkarating sa nasabing lugar, maupo at 
pabilangin ang lider.

Kung Hindi Natutuhan
Pangkatin ang mga mag-aaral.
Bigyan ng manila paper at pentel pen ang 
bawat pangkat.
Pasulatin ng limang payak o simpleng panuto.
Ipagawa ito sa loob ng limang minuto.
Ipasatao ang natapos na gawain.

Nakasusunod sa panuto
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Gawaing Pantahanan
Gumawa ng poster upang ipakita ang pagka-
kaunawa sa pagkakaisa sa pagkakaiba. Gawin 
ito sa isang malinis na papel. 
Pagtatapos
Ipakuha sa mga mag-aaral ang dalang yarn 
na may iba’t ibang kulay. Pagawain ang bawat 
mag-aaral ng isang bracelet mula rito. 
Matapos ang gawain, bigyang diin ang 
pagiging maganda ng isang bagay sa kabila ng 
pagkakaiba-iba. 

 

6 Layunin 

Nakasusulat ng iskrip para sa radyo

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Pagganyak
Itanong:
Sino ang paborito mong tagapagbalita sa 
radyo?
Bakit mo siya gusto?
Magpakinig ng isang balita mula sa radyo. 
Talakayin ang napakinggang balita.  
Gawin Natin
Pangkatin ang klase. 
Bigyan ang bawat pangkat ng pitong bagay na 
walang kaugnayan sa isa’t isa. Ipagamit ang 
mga bagay na ito upang makagawa ng isang 
bagay na kapaki-pakinabang. 
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat 
pangkat upang ipakita at ipaliwanag ang 
kanilang natapos na gawain. 
Bigyang diin na ganito rin ang iskrip sa radyo. 
Bawat isa sa mga makikita natin sa iskrip ay 
may tungkuling ginagawa upang mapaganda 
ang isang radio show. 
Itanong:
Ano ang makikita sa iskrip para sa radyo?
Ano-ano ang nakalagay sa bawat bahagi?
Bakit ito inilalagay sa iskrip? 
Ipabasa ang rubrics na nasa p. 193 – 194. 
Pag-usapan ang rubrics na ito at kung ano ang 
dapat gawin ng bawat pangkat upang 

PS 

KM 
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makakuha ng maayos na marka.
Pag-isipin ang mga mag-aaral ng isang pang-
yayari/pagdiriwang sa paaralan. 
Gumawa ng iskrip para ibalita ito sa radyo. 
Matapos ang sama-samang pagsulat, itanong:
Naibigay ba natin ang lahat ng impormasyon?
Tama ba ang lahat ng ito? 

 

7 Layunin 

Nakasusulat ng iskrip para sa radyo

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Ano ang radio script?
Gawain Ninyo
Talakayin muli ang rubrics na ginamit nang nag-
daang araw. 
Pangkatin ang klase. 
Pasulatin ang bawat pangkat ng radio script 
tungkol sa isang pangyayari sa kanilang 
pamayanan. 

Umikot sa klase. Gabayan ang 
bawat pangkat.

KM 

KM 

 

Layunin 8 
Naisasagawa ang isang radio show gamit ang natapos na radio 
script

Yugto ng Pagtuturo Munting Paalala sa Iyo
Balikan
Itanong:
Ano-ano ang naramdaman mo habang sinusu-
lat ang script?
Bakit ito ang naramdaman mo?
Ano ang naramdaman mo habang naghahanda 
para sa radio show?
Bakit ito ang naramdaman mo? 
Gawin Natin
Tawagin ang bawat pangkat upang maipakita 
ang inihandang radio show.
Bigyang halaga ang ginawa ng bawat pangkat. 
Pabigyan sila ng marka sa ibang mag-aaral 
gamit ang rubrics na nasa Pagyamanin Natin 
Gawin Natin D, KM, p. 194-195.

PS 

PS 
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Pagsagot sa Mahalagang Tanong
Pagtatapos
Magpaawit ng isang awiting may temang pag-
kakaisa. 
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KAAPAT NA MARKAHAN
TALAHANAYAN NG ESPESIPIKASYON

LAGUMANG PAGSUSULIT

Mga Layunin
Bilang 

ng 
Araw

Bilang 
ng 

Aytem

Antas ng Pagtatasa
Kinalalagyan 

ng BilangKaalaman Proseso/ 
kakayahan Pang-unawa Produkto/ 

Pagganap
KAALAMAN (15%) 8 puntos
Pag-unawa sa Napakinggan
Naibibigay ang paksa 
ng napakinggang teksto 1 1 1 1

Napagsusunod-sunod 
ang mga pangyayari sa 
tekstong napakinggan – 
balangkas

3 3 3 2, 3, 4

Estratehiya sa Pag-aaral
Nakagagamit ng 
pangkalahatang 
sanggunian ayon sa 
pangangailangan

1 1 1 5

Nagagamit nang wasto 
ang mga bahagi ng 
pahayagan

3 3 3 6, 7 , 8

PROSESO (25%) 12 puntos
Pag-unlad ng Talasalitaan
Nabibigyang kahulugan 
ang tambalang salita 1 1 1 9

Nabibigyang kahulugan 
ang matalinhagang 
salita

1 1 1 10

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

1 1 1 11

Wikang Binibigkas
Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa iba’t 
ibang sitwasyon 
(pagsasabi ng 
pangangailangan)

1 1 1 12

Nagagamit ang 
magagalang na 
pananalita sa iba’t 
ibang sitwasyon 
(pagbibigay ng 
mungkahi o suhestiyon)

1 1 1 13

Nakapagbibigay 
ng panuto na may 
tatlo hanggang apat 
na hakbang gamit 
ang pangunahin 
at pangalawang 
direksiyon

1 1 1 14
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Pag-unawa sa Napakinggan
Nasasagot ang bakit at 
paano 1 1 1 15

Pag-unawa sa Binasa
Nasasagot ang mga 
tanong na bakit at 
paano sa tekstong 
pang-impormasyon – 
discussion

1 1 1 16

Nasusuri kung ang 
pahayag ay opinyon o 
katotohanan

1 1 1 17

Pag-unlad ng Talasalitaan
Naibibigay ang 
kahulugan ng  salita 
sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng 
halimbawa

1 1 1 18

Naibibigay ang 
kahulugan ng  salita 
sa pamamagitan 
ng pagbibigay ng 
paglalarawan

1 1 1 19

Pag-unawa sa Napakinggan
Naibabahagi ang 
obserbasyon sa 
kapaligiran (mga tao sa 
paligid)

1 1 1 20

PAG-UNAWA (30%)  15 puntos
Pag-unawa sa Binasa
Nasasagot ang mga 
tanong na bakit at 
paano sa tekstong 
pang-impormasyon – 
explanation

3 3 3 21, 22, 23

Naibibigay ang bagong 
natuklasang kaalaman 
mula sa binasang 
kuwento

3 3 3 24, 25, 26

Nakapagbibigay ng buod 
o lagom

3 3 3 27, 28, 29

Estratehiya sa Pag-aaral
Nakakukuha ng tala 
buhat sa binasang teksto

3 3 3 30, 31, 32

Gramatika
Nagagamit ang uri ng 
pangungusap sa pag-
interbyu (pakikipanayam)

3 3 3 33, 34, 35

PRODUKTO/PAGSASAGAWA (30%) 15 puntos                                                                                           
36 - 50
PAALAALA: Gamitin ang Pamantayan sa Paggawa bilang gabay sa pagbibigay ng puntos 
Nakasusulat ng iskrip 
para sa teleradyo

13 15 15 36 - 50

KABUUAN 48 50 8 12 15 15
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IKAAPAT NA MARKAHAN
Lagumang Pagsusulit

 Una at ikalawang pagbasa ng guro sa kuwento na pinamagatang  
 “Tunay nga bang bayani si  Ama?”. 

Panuto: Isulat ang letra ng pinakatamang sagot sa sagutang papel.

Naririto ang ilan sa mga pangyayari sa kuwento na pinamagatang “Tunay nga bang 
Bayani si Ama?”

 a. Naaalala ko pa noong gabing magpaalam si Ama.
b. Nakalakihan ko na ang pagtutulungan ng mga tao sa may dalampasigan, 

maiahon lamang ang bangka sa pampang.
c. Nadatnan ko si Ina na masayang nakikipagkuwentuhan sa mga bisita.
d. Ang pagsungit ng panahon ay nagdulot ng takot hindi lamang sa akin kundi 

sa aking Ina.

1. Ano ang paksa sa kuwento, “Tunay nga bang Bayani si Ama?”
A. Pagtulong sa Kapuwa   C.   Pasasalamat sa mga Tumulong
B. Epekto ng Bagyong Glenda    D.   Kabayanihang Ipinamalas ni Ama

2. Alin ang unang pangyayari sa kuwento?
3. Alin ang huling pangyayari sa kuwento?
4. Alin ang nagpapakita ng pagkasunod-sunod na pangyayari sa kuwento?

A. a-b-c-d    C.   b-a-c-d
B. b-a-d-c    D.   d-c-b-a

5. Nais ni Ina na malaman ang tiyak na lugar na pinangingisdaan ni Ama sa 
tulong ng mga taga-Marina. Anong uri ng sanggunian ang maaari nilang 
gamitin?
A. almanac   C.   diksiyonaryo
B. atlas    D.   pahayagan

6. Upang mapabilis ang paghahanap kay Ama, hiningi rin ni Ina ang tulong ng 
mga mamamahayag. Saang bahagi ilalakip ang panawagan ni Ina?
A. Anunsiyo klasipikado  C.   Pangmukhang Balita
B. Balitang Panlalawigan D.   Pangulong Tudling

7. Bilang pagkilala sa kabayanihang ipinamalas ni Ama naging laman siya ng  
pahayagan. Saang bahagi ng pahayagan ito mababasa?
A. Anunsiyo klasipikado  C.   Pangmukhang Balita
B. Balitang Panlalawigan D.   Pangulong Tudling

8. Sa pagbabagong naganap sa pamumuhay ng pamilya ng may-aksa, saang 
bahagi ng pahayagan ito mababasa?
A. Isports    C.   Lifestyle
B. Libangan   D.   Orbitwaryo

9. “Isa! Dalawa! Tatlo! Tulak! Ahhhhhh!,” kaalinsabay ang pagsagot ng mga 
anak-dagat na bumabatak paurong, “Hilaaaaaa!” hanggang madala sa 
pampang ang bangka ni Ama. Ang kasingkahulugan ng salitang may guhit 
ay ________.
A. kargador   C.   mangangalakal
B. magbubukid   D.   mangingisda
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10. Binayo nang sumisipol na malakas na hangin ang mga puno, kabahayan 
maging ang dagat na nagdulot ng takot hindi lamang sa akin kundi sa aking 
Ina. Alin sa sumusunod na kahulugan ang nagsasaad ng pagkakasunod-
sunod nang kaantasan ng kahulugan simula pinakamalapit hanggang sa 
malayo?
A. humuhuni, pumipito, tumutunog, tumatawag 
B. pumipito, humuhuni, tumutunog, tumatawag
C. pumipito, humuhuni, tumutunog, tumatawag
D. tumatawag, pumipito, humuhuni, tumutunog

11. Nang dumating ang bagyong Glenda, binayo nang malakas na hangin ang 
mga kabahayan, puno, maging baybaying dagat. Ang kasingkahulugan ng 
salitang may guhit ay __________.
A. hinampas   C.   binugbog
B. sinampal   D.   tinangay

12. Humingi ng tulong si Ina sa mga Marina upang hanapin sina Ama. 
Sa pakikipag-usap ni Ina sa mga taga-Marina, alin sa palagay mo ang 
pangungusap na ginamit niya?
A. Nais kong ipagbigay alam ang pagkawala ng asawa kong pumalaot 

bago dumating ang bagyo. 
B. Karapatan kong hingin ang tulong ninyo upang hanapin ang asawa 

kong pumalaot bago dumating ang bagyo.
C. Nais kong malaman kung kailan ninyo ako bibigyan ng impormasyon 

tungkol sa asawa kong pumalaot bago dumating ang bagyo.
D. Nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo upang mahanap ang mag-

ama kong nawawala matapos pumalaot bago dumating ang bagyo.

13.	Kung	 ikaw	 si	 Sofia,	 alin	 sa	 sumusunod	 na	 pangungusap	 ang	 iyong	
gagamitin upang mahikayat silang magbigay ng mungkahi?
A. Mas mainam kung ikaw ang gagawa ng gawain. 
B. Paano ba natin higit na mapagaganda ang ating gawain.
C. Ano ang puwede mong gawin upang higit na mapaganda ang ating 

gawain?
D. Maaari ba kayong magbigay ng mga mungkahi upang higit na 

mapaganda ang gawain?

 Naatasan	ang	pangkat	nina	Sofia	na	gumawa	ng	album ng mga Pilipinong 
naging	tanyag	maging	sa	ibang	bansa.	Nais	ni	Sofia	na	higit	pang	mapaganda	
ang kanilang gawain kung kaya’t hiningan niya ng opinyon ang bawat kasapi.

 Nais ni Jose na pumunta sa bahay nina Paulo. Lumapit siya sa pulis, 
at itinanong kung saan matatagpuan ang eksaktong lugar ng kaniyang 
kaibigan. “Jose, ang simbahan ay nasa Hilagang Kanluran ng palengke, 
ang paaralan ay nasa Timog Silangan samantalang ang bahay ng kaibigan 
mo ay nasa bandang Silangang Kanluran.  Kung nais mong makarating 
nang maaga sa bahay ng kaibigan mo, mas mainam  dito ka dumaan 
sa Silangan papuntang Kanluran sapagkat nandito ka na sa Silangan,” 
paliwanag ng pulis. “Marami pong salamat,” wika ni Jose.
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14. Kung ikaw si Jose, paano ka makararating sa bahay ng iyong kaibigan? 
Gamitin mong gabay sa pagsulat ng panuto na may tatlong hakbang gamit 
ang pangunahin at pangalawang direksiyon ang katugunan ng pulis.

15. Bakit kinakailangang sundin ang panuto mong ginawa? Upang _________
A. maiwasan ang pagkaligaw 
B. maipakita sa pulis na mahusay akong sumunod sa panuto
C. mabawasan ang pagod at oras sa pagpunta sa bahay nina Paolo
D. mapatunayan ko sa aking kaibigan na magaling akong gumuhit ng 

mapa

16. Sa iyong palagay, bakit sinabi ng mayor ang mga katagang; “Nais kong ang 
bawat isang humahanga sa ating kababayang Dr. Jose P. Rizal magpunta 
kayo sa Calamba at makiisa upang bigyang pugay siya sa kaniyang ika-53 
kaarawan”?
A. upang patuloy na umunlad ang kalakalan sa Calamba 
B. upang dumami ang mga turistang pumupunta sa Calamba
C. upang maipakita sa buong mundo na nagkakaisa ng mga Calambeño
D. upang mapaunlad pa nang husto ang turismo at ekonomiya ng Calamba

17. “Nais naming makahubog ng makabagong bayani na umaangkop sa 
makabagong panahon at ipagdiwang ang kabayanihan na nagmumula sa 
bawat isang Pilipino, hindi lamang Calambeños.”
Ang pahayag bang ito ay isang halimbawa ng opinyon o katotohanan?
Bakit? 
A. Opinyon, sapagkat ang nagsalita ay naglalahad ng sariling saloobin.
B. Katotohanan, sapagkat ito ay naglalahad ng kaganapan ng kaniyang 

saloobin
C. Opinyon, sapagkat batay sa aking pagkaunawa, ang lahat ng bayani sa 

panahon ngayon ay patay na.
D. Katotohanan, sapagkat ito’y isang makabagong paraan upang 

magbigay pugay sa mga piling Calambeño.

 

 Buhayani Festival, Matagumpay na Naisagawa
ni Dolorosa S. de Castro

Naging matagumpay ang kauna-unahang Buhayani: Buhay ng Bayani, 
Buhay na Bayani Festival ng Lungsod ng Calamba na sinimulan noong 
ika-12 ng Hunyo 2014 at nagtapos noong ika-19 ng naturang buwan. Ito 
ay pinangunahan ng mayor, Kagalang-galang Justin Marc SB.Chipeco.
Sa pagdiriwang na ito, nakiisa hindi lamang mga Calambeño kundi buong 
bansa at maging taga-ibang bansa. Sa pahatid-mensahe ng punong 
lungsod, binigyang diin niya; “Nais ko ang bawat taong humahanga sa ating 
kababayang si Dr. Jose P. Rizal. Magpunta kayo sa Calamba at makiisa 
upang bigyang pugay siya sa kaniyang ika-153 kaarawan. Dito siya nabuhay, 
dito siya bininyagan sa kabilang simbahan, dito siya lumaki kaya Hunyo 19 
ang napili naming petsa. Nais naming makahubog ng makabagong bayani 
na umaangkop sa makabagong panahon at ipagdiwang ang kabayanihan na 
nagmumula sa bawat isang Pilipino, hindi lamang Calambeños.” 
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18. Maituturing na bayani ang isang tao kung siya ay nakagawa nang mabuti 
sa kapuwa at bayan. Magbigay ng halimbawang angkop sa salitang may 
guhit? 
A. Ang mga taong nagpapahiram ng pera.
B. Ang mga artistang gumaganap sa pelikula.
C. Ang mga guro, pulis, doktor, at iba pang manggagawa.
D. Si Dr. Jose Rizal na nagbuwis ng buhay para sa bayan.

19. “Nais kong ang bawat taong humahanga kay, Dr. Jose P. Rizal ay magpunta 
sa Calamba. ”Ilarawan ang kahulugan ng salitang may guhit.

a.   Pagkilala sa kabayanihang ipinamalas ni Dr. Jose Rizal
b.   Pagtulad sa ipinamalas na kabayanihan ni Dr. Jose Rizal
c.   Paggunita sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal
d.   Paghirang kay Jose Rizal bilang bayani

A. a at c   C.   b at c
B. a at b   D.   c at d

20. Sa iyong palagay, may maituturing ka bang bayani na ka-edad mo? 
A. Wala pa dahil kulang pa ang aming kapasidad na makagawa ng mga 

bagay na ginawa ng mga naturingang bayani.
B. Wala pa dahil hindi pa sapat at aming kakayanan na suportahan ang 

pangangailangan ang aming pamayanan.
C. Mayroon na dahil kahit bata man kami hindi lamang sa paghingi ng 

baon ang kaya namin, kaya naming tumulong sa mga gawaing-bahay.
D. Mayroon na dahil bata man kami sa simpleng pamamaraan ay nakapag-

aambag din kami sa pag-unlad ng pamayanan gaya ng pagtatapon ng 
basura sa tamang lagayan at pagtatanim ng halaman.

Panuto:   Isulat ang kaisipang hinihingi ng bawat katanungan sa inyong
     sagutang papel. Gawing gabay ang pamantayan na nakasulat 
     matapos ang bilang 32-35. 

21-23.    Dapat bang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng Buhayani Festival? 
              Ipaliwanag gamit ang dalawang pangungusap.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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 Muling Ibalik ang Kahapon

Matapos ang halos limang taong hindi pagkikita.
“Yehey! Nandito na sila! Maligayang pagbabalik!” wika ni Pat sabay halik sa mga 
bagong dating. 
     “Wow! Ang ganda mo Ate Marj,” wika ni Pat. “Naks! Sarap namang pakinggan 
ng bati mo,” sagot ni Marj. 

Masayang sumakay ang buong pamilya sa inarkilang sasakyan ni Tatay. 
Walang patid na kuwentuhan at tawanan ang maririnig.

Naaalala ko pa ang mga katagang sinabi ni Kuya Joey na tila kailan lamang. 
“Minsan lamang sa loob ng maraming taon tayong nagkikita, gawin natin itong 
makabuluhan. Muli nating pagyamanin ang ating mga karanasang di malilimutan.”

24-26. Ano ang kaisipang ipinahihiwatig ng kuwento? Ipaliwanag ito.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
27-29 Ibuod sa pamamagitan ng tatlong pangungusap ang kuwentong “Muling Ibalik 
ang Kahapon.” _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Magtala ng dalawang mahahalagang impormasiyon na nabasa sa teksto. Paano ito 
nakatulong sa pagbuo ng tekstong impormatib? Ipaliwanag.

Basahin at unawain ang panayam.

 Pinoy Wagi sa Paligsahan sa Matematika sa Singapore 
 Matapos ang pagkapanalo sa nakaraang paligsahan sa Matematika 
na ginanap sa South Korea, China at Hongkong, ngayong 2014 
International Mathematics Contest (IMC) na ginanap sa Singapore, 
nakapag-uwi ng 155 medalya ang koponan ng Pilipinas. 

Ayon kay Simon Chua, pangulo ng Mathematics Trainers Guild-
Philippines (MTG), may kabuuang 22 ginto, 44 pilak at 89 tansong 
medalya ang napanalunan ng koponan na naging daan upang makuha nila 
ang ikalawang puwesto.  
 

,
International Mathematics Contest (IMC)

2014

Mathematics Trainers Guild
Philippines  (MTG),
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33-35. Matapos mong mabasa ang interbiyu, itala ang mga uri ng pangungusap 
na ginamit sa panayam. Nakatulong ba ito upang makakalap ng kinakailangang 
impormasyon? Bakit?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Pamantayan sa Pagbuo ng Paliwanag

Mga Pamantayan
• Malinaw ba ang aking paliwanag? Mauunawaan ba ito ng kahit sino?  (5 puntos)
• Ang nabuo ko bang pangungusap ay nagsasaad ng buong diwa? (5 puntos)
• Naisulat ko ba ang unang salita ng pangungusap gamit ang malaking letra?           

(5 puntos)
• Ang unang letra ba ng pangalan ng tao, lungsod, bayan, at iba pang lugar ay 

naisulat ko gamit ang malaking letra? (5 puntos)
• Nagamit ko ba ang tamang bantas sa pagsulat ng pangungusap? (5 puntos)
• Tama ba ang baybay ng bawat salitang ginamit? (5 puntos)

 Panayam sa isang mambubukid tungkol sa epekto ng coco-kulisap. 
 
Ana : Magandang araw. Maaari ko ba kayong interbyuhin tungkol sa coco-

kulisap na nakasira sa mga pananim na niyog? 
Luis : Oo bakit hindi! Sa pamamagitan nito maipapaabot namin ang aming 

saloobin. 
Ana : Base sa inyong naranasan, malaki ba ang naging epekto ng coco-kulisap 

sa pamumuhay ninyo? 
Luis : Napakalaki! Wala na halos kaming naaaning niyog dahil sa kulisap. Halos 

lahat ng mga puno ng niyog ko ay patay na. 
Ana : May ginawa na ho ba kayong paraan upang mapuksa ang coco-kulisap? 
Luis : Nakipag-ugnayan ako kasama ang aking mga kababaryo sa Kagawaran 

ng Pagsasaka. Nagsagawa sila ng seminar upang turuan ang mga kagaya 
namin na mapuksa ang coco-kulisap. 

Ana : Natulong ba ang seminar na isinagawa upang mapuksa ang pesteng coco 
kulisap? 

Luis : Ah, oo. Salamat sa mga taong nagbigay ng kaalaman. 
Ana : Maraming salamat sa oras at kaisipang ibinahagi ninyo. 

seminar

seminarNakatulong
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Gawain sa Pagganap

Layunin 
Nakasusulat ng iskrip para sa teleradyo
Naisasatao ang ginawang iskrip

Gagampanan ng bawat pangkat na mag-aaral 
Babasahin ng bawat lider ng pangkat ang kuwento na pinamagatang “Bahagi 
nga ba Ako ng Mundo?” sa loob ng labing limang minuto, iisip at bubuo ng 
iskrip para sa teleradyo ang bawat pangkat. May karagdagang limang minuto 
upang ihanda ang kinakailangang gamit para sa pagsasatao at dalawampung 
minuto para sa pagtatanghal ng bawat pangkat.

Kalagayan 
Ang mga mag-aaral sa bawat pangkat ay makikinig sa kuwentong babasahin. 
Gagawa ng isang iskrip para sa teleradyo at isasatao ang natapos na iskrip. 

Bunga 
Pagsasatao ng ginawang iskrip.

Pamantayan sa Pagtataya

Panuto: Lagyan ng tsek ( ) ang angkop na talahanayan. Gamitin ang iskala sa 
pagtatasa ng natapos na gawain ng mga mag-aaral.

3 – Lubhang kasiya-siya
2 – Kasiya-siya
1 – Hindi kasiya-siya

Mga Pamantayan 3 2 1
Payak subalit nakapupukaw ng atensiyon ang panimulang 
kaisipan.
Nagamit ang mapanuring kaisipan sa pagpapahayag ng 
mensahe.
Nailakip ang mahahalagang detalye upang higit na maging 
kawili-wili ang wakas ng kuwento.
Malinaw at may pagkakaugnay-ugnay ang kaisipang 
inilahad sa bawat pangungusap.
Nagamit ang wastong mekaniks sapagsasatao gaya 
ng taginting ng boses, hikayat sa madla o manonood, 
nakikinig, at wastong pagbigkas ng salita.
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 Bahagi nga ba Ako ng Mundo?
Dolorosa S. de Castro

“Naku! Pagkaganda-gandang bata naman ng anak mo, Cely,” wika ni Cita. 
“Salamat ate! Tunay na biyaya si Zaira ng Maykapal,” sagot ni Cely. 

Sa paglipas ng panahon, napansin ni Cely na hindi nagsasalita ang kaniyang 
anak at kahit tinatawag niya, animo’y wala siyang naririnig. Pinatingnan ni Cely 
sa espesyalista si Zaira at napag-alaman niya na pipi at bingi ang kaniyang anak. 
Noong una, hindi matanggap ng mag-asawa ang kalagayan ng anak dahil sa 
kanilang pagmamahal, napagpasyahan nila na suportahan at unawain si Zaira. 
 Likas na matalino at masipag si Zaira, kaya naman hindi naging sagabal 
ang kaniyang kapansanan upang siya ang manguna sa kanilang klase. Dumaan 
ang maraming taon at naging ganap nang dalaga si Zaira.Isang araw, nabasa niya 
ang anunsiyo tungkol sa patimpalak sa Ms. World. Marami ang nagtawa, tumutol 
at nagmaliit sa kaniya. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, ginamit niya itong 
inspirasyon sa paglaban. 
 “Ang kinatawan ng ating bansa sa Ms. World na gaganapin sa Kuala Lumpur, 
Malaysia ay si……….. Zaira Natividad.” Tumayo at nagpugay sa kagalingang 
ipinakita ni Zaira ang lahat ng manonood maging Pilipino man o banyaga.
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Paalaala sa Guro: Basahin  ang kuwento nang dalawang beses upang lubos na 
maunawaan ng mga mag-aaral.
 Tunay nga bang Bayani si Ama?

Dolorosa S. de Castro

“Isa! Dalawa! Tatlo! Tulak! Ahhhhhh!” kaalinsabay ang pagsagot ng mga anak-
dagat na bumabatak paurong, “Hilaaaaaa!” hanggang madala sa pampang ang 
bangka ni Ama. Ito ang sitwasyon na bumubulaga sa akin tuwing umaga na halos 
kinalakihan ko na. Ang kaugaliang ito ng aking mga kababayan ang nagsilbing 
inspirasyon upang magsikap sa pag-aaral.

Isang trahedya sa aming buhay ang hindi ko malilimutan na nagdulot ng 
katuwaan hindi lamang sa aming pamilya kundi sa aming kabarangay na naganap 
matapos ang bagyong Glenda. Naaalala ko pa noong gabing magpaalam ang ama, 
kuya, at Tiyo Buddy upang pumunta sa laot. Tahimik ang dagat at banayad ang 
alon. Subalit habang lumalalim ang gabi, sumusungit ang panahon, binayo nang 
sumisipol na malakas na hangin ang mga puno, kabahayan, maging ang dagat na 
nagdulot ng takot hindi lamang sa akin kundi sa aking ina. Kinaumagahan, kahit 
malakas pa ang hampas ng hangin gayundin ang alon ng dagat sa dalampasigan, 
lakas-loob na pumunta si Ina upang tingnan kung dumating na sina Ama subalit 
wala ni anino nila. Dumaan ang maghapon subalit wala pa rin sina Ama. Humingi 
ng tulong si Ina sa mga Marina upang hanapin sina Ama subalit lumipas na ang 
ilang araw wala pa rin kaming natatanggap na balita. 
     Hanggang isang araw, pag-uwi ko buhat sa paaralan, nadatnan ko si Ina 
na masayang nakikipagkuwentuhan sa mga bisitang ngayon ko lang nakita. 
Ipinakilala niya ako at isinalaysay sa amin ang kabayanihang ipinamalas nina 
Ama. Nasagip lamang sila nina Ama noong panahon ng bagyong Glenda. 
Matapos ang mahaba at masayang kuwentuhan nagpaalam sila at pahabol na 
sabing “Ang buhay ay tila bangka, kailangan ang katig na matibay upang patuloy 
na makaagapay sa buhay.”
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SUSI SA PAGWAWASTO

1. D
2. B
3. C
4. B
5. B
6. A
7. C
8. C
9. D
10. A
11. A
12. D
13. D
14. Depende sa sagot ng mga mag-aaral
15. C
16. D
17. B
18. C
19. B
20. D
21-35. Depende sa sagot ng mga mag-aaral
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