
UNANG MARKAHAN

LINGGO: 1
Tema: Ako at ang aking Pamilya

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  

 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig at tumutugon sa mga tanong 
     ukol sa sarili
 2. Gramatika: Natutukoy ang pangalan ng tao, bagay, pook, o hayop 
 3. Phonological Awareness: May kakayahang ipalakpak ng papantig ang isang salita

UNANG ARAW
LAYUNIN:  Natatanong at nasasagot ang “Ano ang pangalan mo?”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Sino ang Kaibigan Ko?”

PAMAMARAAN

 1. Paunang Pagtataya 
     Basahin ang pangalan ng piling mga bata. Kailangang magtaas ng kamay 
     ng batang tinawag.

 2. Tukoy-Alam
     Ipakilala sa mga bata ang sarili. Sabihin ang pangalan, edad, at tirahan.

 3. Tunguhin 
     Sabihin: Ngayong araw, matututunan nating sagutin ang tanong na “Anong pangalan mo?”

 4. Paglalahad
 Ituro sa klase ang tamang pag-awit ng “Sino ang Kaibigan Ko?” Ang batang babanggitin 
 ng guro ay kailangang magpakita sa klase ng natatanging galaw. Halimbawa: sumayaw, 
 tumalon, pumalakpak, atbp

  Sino ang kaibigan ko,
  Kaibigan ko, kaibigan ko?
      Sino ang kaibigan ko?
                    Siya ay si ___?

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Talakayin sa klase kung ano ang pangalan at ang kahalagahan nito.
  b. Ituro sa mga bata na ang sagot sa tanong na “Ano ang pangalan mo?” 
      ay “Ako si ___.” Magbigay ng ilang halimbawa. Tawagin ang ilang mga bata 
      upang subukang sabihin ito.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN:  Nasasabi at naipapalakpak nang papantig ang pangalan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Sino ang Kaibigan Ko?”, patpat

PAMAMARAAN:  

 1. Paglalahad
     Ipaawit muli sa klase ang “Sino ang Kaibigan Ko?” Maaring ang mga bata ang pumili 
     ng pangalan ng kaklase.

 2. Pagtuturo at Paglalarawan
     Sabihin sa mga bata na maaaring ipalakpak nang papantig ang pangalan. Imuwestra 
     ito sa pamamagitan ng pagpapantig sa sariling pangalan. Magbigay ng ilang halimbawa 
     gamit ang pangalan ng piling mga bata.

 3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ating sasabihin nang papalakpak ang ating mga pangalan.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Ibigay ang patpat sa isa sa mga bata. Ang sinomang makakuha nito ay kailangang bigkasin 
     ang sariling pangalan habang ipinapalakpak ito nang papantig. Pagkatapos nito, 
     ipapasa ang patpat sa kamag-aral.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Nasasagot ang tanong na “Ilang taon ka na?”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  kahon na may mga papel kung saan nakasulat ang pangalan ng mga bata

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Ilang taon ka na?”

 2. Paglalahad
     Itanong sa mga bata kung ano ang mga nangyari noong kanilang kaarawan. Ipaliwanag 
     na nadaragdagan ang edad ng tao tuwing nagdiriwang ng kaarawan. 

 3. Pagtuturo at Paglalarawan:
     Ituro sa mga bata na ang sagot sa tanong na “Ilang taon ka na?” ay “___ taong gulang ako.” 
     Magbigay ng ilang halimbawa. Tawagin ang ilang mga bata upang subukang sabihin ito.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Bumunot sa kahon na naglalaman ng pangalan ng mga bata. Ang mabunot na pangalan 
     ay kailangang kumpletuhin ang :”___ taong gulang ako.” Bubunot ang bata ng susunod 
     na pangalan.

 5. Kasanayang Pagkabisa
     Hatiin ang klase sa mga pangkat na may tig-lilimang miyembro. Bawat kasapi ng pangkat 
     ay sasabihin sa mga kasama ang kaniyang edad.



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN:  Nasasagot ang tanong na “Saan ka nakatira?”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  larawan ng mga tanyag na lugar sa bayan gaya ng pamilihan, simbahan, atbp

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Saan ka nakatira?”
 
 2. Paglalahad
     Ilarawan sa mga bata ang sariling tirahan. Ipaliwanag na ang bawat tao’y may 
     kani-kaniyang tirahan.

 3. Pagtuturo at Paglalarawan:
     Ituro sa mga bata na ang sagot sa tanong na “Saan ka nakatira?” ay “Nakatira ako sa ___.” 
     Magbigay ng ilang halimbawa. Tawagin ang ilang mga bata upang subukang sabihin ito.

 4.Kasanayang Pagpapayaman
     Idikit sa iba’t ibang bahagi ng silid ang mga larawan ng mga tanyag na lugar sa bayan. 
     Kailangang lumapit ng mga bata sa lugar kung saan malapit ang kanilang tirahan.

 5. Kasanayang Pagkabisa
              Tumawag ng ilang mga bata upang kumpletuhin ang “Nakatira ako sa ____.”

Pangalan ____________________
Edad      ____________________
Tirahan    ____________________

ID

IKALIMANG NA ARAW
LAYUNIN:  Nakatutugon sa sariling pangalan; Nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa sarili 

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bond paper, mga lapis, mga pangkulay

PAMAMARAAN:  
 1. Tunguhin
     Ngayong araw, ibabahagi natin sa klase ang mga impormasyon tungkol sa ating mga  sarili
 
2. Pagtataya
     Bigyan ang bawat isa ng papel na kahawig ng ID. Ipaguhit ang kanilang larawan 
     at ipasulat ang mga impormasiyon tungkol sa kanilang sarili. Pagkatapos nito, tumawag 
     ng piling mga bata upang ibahagi sa klase ang kanilang ginawa.



UNANG MARKAHAN
LINGGO: 2
Tema:   Ako at ang aking Pamilya

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig at tumutugon 
     sa mga tanong ukol sa sarili
 2. Gramatika: Natutukoy ang pangalan ng tao, bagay, o pook 

UNANG ARAW
LAYUNIN:  Naibibigay ang mga pangalan ng mga bagay na ginagamit sa tamang pangangalaga ng 
katawan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Paggising sa Umaga”; kahong naglalaman ng mga gamit 
           sa paglilinis ng katawan

PAMAMARAAN

 1. Paunang Pagtataya 
     Tanungin ang mga bata tungkol sa mga bagay na kanilang ginagawa pag-gising sa umaga
 
 2. Tukoy Alam
     Kuhanin ang kahong naglalaman ng mga bagay na ginagamit sa paglilinis ng katawan. 
     Isa-isang ilabas ang mga laman at pahulaan sa klase kung paano ginagamit ang mga ito.
 
 3. Tunguhin 
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang pangalan sa wikang Filipino ng mga bagay 
     na ginagamit sa pahlilinis ng katawan.
 
 4. Paglalahad
     Ituro sa klase ang tamang pag-awit ng “Paggising sa Umaga” 

  Paggising sa umaga
  Kami’y naghihilamos
  Tignan n’yo kung paano
  Isa-dalawa-tatlo (2x)
  Kami’y naghihilamos

  Paggising sa umaga
  Kami’y nagsi-sepilyo
  Tignan n’yo kung paano
  Isa-dalawa-tatlo (2x)
  Kami’y nagsi-sepilyo.

  Paggising sa umaga
  Kami’y nagsusuklay
  Tignan n’yo kung paano
  Isa-dalawa-tatlo (2x)
  Kami’y nagsusuklay.



  Paggising sa umaga (2x)
  Ugaliin, araw-araw (2x)
  Maghilamos
  Magsepilyo
  Magsuklay!

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Talakayin sa klase ang kahalagahan ng paglilinis ng katawan. Ipakita ang mga bagay 
     na ginagamit sa paglilinis batay sa awit na “Paggising sa Umaga” gaya ng suklay, sepilyo, 
     tubig, atbp. Tanungin ang klase ng iba pang bagay na ginagamit sa paglilinis.

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Naibibigay ang mga pangalan ng mga bagay na ginagamit sa tamang pangangalaga 
       ng katawan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Paggising sa umaga”

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Ngayong araw, hahasain natin ang ating kaalaman sa mga bagay na ginagamit 
     sa paglilinis ng katawan.

 2. Paglalahad
     Muling ipaawit ang “Paggising sa Umaga”. Alalahanin ang mga bagay sa paglilinis 
     na napag-usapan noong unang araw. 

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Kuhanin ang sariling bag. Isa-isang ilabas ang mga gamit sa paglilinis at sabihin 
     ang pangalan ng mga ito. Ipaliwanag sa klase na ang mga gamit na ito ay tinatawag 
     na bagay. Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga bagay na matatagpuan sa paligid.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Pakuhanin ang mga bata ng isang bagay mula sa kanilang bag. Kailangang ibahagi 
     sa klase o sa katabi ang pangalan nito.



IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Naibibigay ang mga pangalan ng mga tao at bagay sa paligid

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tutukuyin natin ang pangalan ng mga tao at bagay sa ating paligid.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Maglaro ng “charades”. Panuto: Pumili ng isang bata at bulungan siya ng pangalan 
     ng isang bagay o tao. Kailangan itong imuwestra ng bata sa klase nang hindi gumagamit 
     ng salita. Kailangang mahulaan ng mga kaklase ang tao o bagay na ito. 
     Pagkatapos mahulaan ay tumawag ng ibang bata upang imuwestra ang sunod 
     na bagay o tao.

 2. Kasanayang Pagkabisa
     Sabihin: “Umisip ng isang pangalan ng tao at isang pangalan ng bagay. Ibahagi 
     sa katabi ang sagot.”

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN:  Naibibigay ang mga pangalan ng mga pook

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  larawan ng mga pook sa paaralan gaya ng silid-aralan, palikuran, hardin, atbp

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin: Ngayong araw, matututuhan natin ang iba’t ibang pangalan ng pook sa paaralan

 2. Paglalahad
     Papilahin ang mga bata. Libutin ang paaralan at sabihin ang pangalan ng bawat pook 
     na mapupuntahan. Halimbawa: silid-aralan, palikuran, hardin, atbp

 3. Pagtuturo at Paglalarawan:
     Ipaliwanag sa klase ang ibig sabihin ng salitang pook. Sabihin na ang mga pinuntahan 
     ay halimbawa ng pook. Magbigay ng iba pang halimbawa ng pook malibahan 
     sa mga matatagpuan sa paaralan.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Itago sa iba’t ibang bahagi ng silid ang mga larawan ng mga pook sa paaralan. 
     Kailangang hanapin ng mga bata ang mga larawan. Ang mga makakakuha ng larawan 
     ay kailangang sabihin sa klase ang pangalan ng mga pook na iyon.

 5. Kasanayang Pagkabisa
              Ilarawan ang mga pook sa paaralan. Pahulaan sa mga bata ang pook na inilalarawan.



IKALIMANG NA ARAW
LAYUNIN: Naibibigay ang tamang pangalan ng mga bagay sa paligid nila gamit ang wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: kahong naglalaman ng mga larawan ng iba’t ibang tao, bagay, at pook

PAMAMARAAN:  
 1. Tunguhin
     Ngayong araw, magsasanay tayo sa pagsasabi ng pangalan ng mga tao, bagay, at pook 
     sa ating paligid.
 
 2. Pagtataya
     Pabunutin ng isang larawan ang bawat bata. Kailangang matukoy ang pangalan nito 
     at masabi kung ito ay tao, bagay, o pook.

UNANG MARKAHAN
LINGGO: 3
Tema:   Mga Tao at Bagay na Gusto Ko

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  

 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig at tumutugon sa mga 
     tanong ukol sa iba
 2. Gramatika: Magamit nang wasto ang mga salitang “ang” / “ang mga” sa mga pariralang 
     may pangngalan
 3. Phonological Awareness: Nabibigkas ang pangalan ng may tamang pagpapantig 
     (pangalan ng mga kasapi ng pamilya)

UNANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na  “Ano” o “Ano-ano”   gamit ang mga impormasyon mula 
       sa mga pangungusap na bigay ng guro (mga bagay sa paligid) gamit ang wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng mga kasapi ng pamilya, tsart ng awit na “Bahay Kubo”; 
           larawan ng mga gulay sa awit

PAMAMARAAN: Magpakita ng mga ginupit na larawan (malaki upang makita ng buong klase) 
      ng iba’t-ibang kasapi ng pamilya. Tukuyin ang bawat isa (Tatay, Nanay, atbp.). 
      Tanungin ang bawat isa kung ano ang kanilang alam ukol sa hilig o karaniwang 
      gawain ng kanilang sariling kapamilya. 

 1. Paunang Pagtataya
     Tapusin ang pasimulang talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong ng “Mahilig ba 
     ang inyong kapamilya sa gulay?”

 2. Tukoy-Alam
     Talakayin ang sagot sa Takdang Aralin na “Survey ng Paboritong Gulay ng Isang 
     Kapamilya.” Bigyang pagkakataon ang bawat isa na magbahagi.



 3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Ano” o “Ano-ano”. 
     Ipaliwanag ang katuturan ng mga salita.

 4. Paglalahad
  a. Magbigay sa klase ang mga tanong patungkol sa karanasan nila ukol sa pagtatanim 
      o pagkain ng gulay.

  b. Ituro sa klase ang tamang pag-awit ng “Bahay Kubo”. 

   Bahay kubo, kahit munti
   Ang halaman doon ay sari-sari.
   Singkamas at talong, sigarilyas at mani
   Sitaw, bataw, patani.
   Kundol, patola, upo’t kalabasa
   At saka mayroon pang labanos, mustasa,
   sibuyas, kamatis, bawang, at luya
   sa paligid-ligid ay puro linga.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan

  a. Gamit ang mga larawan ng gulay, talakayin ang kahulugan ng awit sa klase. 
      Bigyang pagkakataon na masagot ang tanong na “Ano-ano ang mga nakikita 
      sa paligid ng bahay-kubo?”

  b. Ipaliwanag ang panuto sa larong “Hawakan ang Gulay” kung saan:
   Papangkatin ang klase sa apat. Mag-uunahan ang piling representante ng grupo 
   na hawakan ang tinukoy ng guro mula sa nakapaskil na mga larawan ng gulay 
   sa iba’t ibang bahagi ng silid-aralan. 

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano” o “Ano-ano” gamit ang mga impormasyon mula 
       sa mga pangungusap na bigay ng guro (mga bagay sa paligid) gamit ang wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart na talaan, tsart ng awit na “Bahay Kubo”

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Sino” o “Sino-sino”. 
     Ipaliwanag ang katuturan ng mga salita.

 2. Paglalahad
     Ipaawit muli sa klase ang “Bahay Kubo”. Maaring gawing laro ang pagbabahagi 
     ng mga larawan ng gulay sa mga bata at pagpapatayo sa mga ito sa tuwing babanggitin 
     sa awit ang nakalarawang gulay.



 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Talakayin ang karanasan ng bawat isa sa pagkain ng gulay. Bigyang pagkakataon 
     ang mga batang masagot ang tanong na “Sino ang kumakain ng ___? “. Isulat 
     ang mga sagot ng bawat isa sa talaan sa pisara.

 Halimbawa:

Talaan Kung Sino ang Kumakain ng Gulay

Singkamas

Tina
Leah

Jolo

Talong XXXX XXXX

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Bigyang pagkakataon ang bawat isa na ibahagi ang paboritong gulay gamit ang batayang 
     pangungusap na

  “Paborito ko ang ________.”

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano” o “Anu-ano” gamit ang mga impormasyon mula 
       sa mga pangungusap na bigay ng guro (mga hayop sa paligid ng bahay-kubo) gamit 
       ang wikang Filipino.

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng kapaligiran ng bahay kubo (kung saan may mga hayop at halaman), 
           larawan ng mga hayop na maaaring matagpuan sa paligid ng bahay kubo 
           para sa pagtukoy ng gamit ng ANG/ANG MGA

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, gagamitin natin ang mga salitang ANG/ANG MGA.
     Ipaliwanag ang katuturan ng mga salita.

 2. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Talakayin ang kapaligiran na maaring mayroon sa bahay kubo.
  b. Ilarawan ang mga halaman at hayop sa pamamagitan ng paggamit 
      ng batayang pangugusap na

   “ Ang mga (hayop) ay nasa paligid ng bahay kubo.”                                                                                                 

             c. Bigyang pagkakataon ang mga bata na punan ang patlang sa pariralang 
      may “Ang” o “Ang mga” sa pamamagitan ng pagtatanong ng “Ano ang/
      ang mga  ito?”



 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Ipaliwanag ang mga panuto sa larong “Ano ang Hayop na Ito?” kung saan:
  a. Hahatiin sa apat na pangkat ang klase at papaisipin ang mga bata ng pangalan 
      para dito;
  b. Ipaliliwanag na ang pakay ng laro ay mahulaan ang pangalan ng hayop batay 
      sa tunog na ginawa ng guro; at
  c. Mananalo ang grupong may pinakamaraming nahulaang pangalan.

 4. Kasanayang Pagkabisa
     Ipaliwanag ang mga panuto sa larong “Ano Ito?” kung saan:
  a. Ipahahayag na ang katumbas na kilos ng ANG ay pagtataas ng isang braso 
      at ang sa ANG MGA ay dalawa,
  b. Ipaliliwanag na ang pakay ng laro ay magawa ang katumbas na kilos 
      ng tamang sagot sa pariralang naisasalarawan

 Halimbawa:

Larawan ng kuting

“(ang mga, ang) kuting”

 5. Gawaing Bahay
     Maghanda para sa isang pag-uulat ukol sa paboritong bagay ng isang miyembro 
     ng pamilya (dalhin ang paboritong bagay kinabukasan) bukas.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano ang nasa may (posisyon ng gamit)?” 
       gamit ang wikang Filipino.

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng kapaligiran ng bahay kubo (kung saan may mga hayop, halaman, 
           at piling gamit)

PAMAMARAAN: 

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Ano ang nasa may (posisyon 
     ng gamit)?”
     Ipaliwanag ang saysay ng pangugusap.



 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Sabihin sa mga bata na bigyang pansin ang mga bagay sa paligid, gamit ang larawan 
     ng bahay kubo. Gamit ang batayang pangungusap na “Ano ang nasa may (halimbawa: 
     hagdan) ng bahay kubo?”, bigyang diin ang paggamit ng ANG/ANG MGA sa pagbibigay 
     ng tamang sagot.

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Bigyang pagkakataon ang bawat isa na magbahagi ng posisyon ng iba’t ibang bagay 
     na maaring matatagpuan sa kanilang tahanan; bigyang diin ang paggamit 
     ng ANG/ANG MGA

 Halimbawa:
  Nasa may hagdan ang mga tsinelas ni Tatay.
  Nasa kusina ang kawali ni Nanay.

 4. Pagtataya
     Talakayin ang sagot sa Takdang Aralin na “Ang Paboritong Gamit ng Aking Kapamilya”. 
     Bigyang pagkakataon ang bawat isa na magbahagi.

IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay impormasyon tungkol sa anumang paborito ng isang miyembro 
       ng pamilya sa wikang Filipino.

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng mga kasapi ng pamilya
PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ikukuwento natin kung ano ang hilig ng ating mga kapamilya.

 2. Pagtataya
     Ipakitang muli ang mga ginupit na larawan (malaki upang makita ng buong klase) 
     ng iba’t-ibang kasapi ng pamilya. Tukuyin ang bawat isa (Tatay, Nanay, atbp.). 
     Imuwestra ang papalakpak na pagpapantig ng mga pangalan nito. Tanungin ang bawat 
     isa kung ano ang kanilang alam ukol sa natuklasang hilig o gawain ng kanilang napiling 
     kapamilya, at ipapalakpak ang sagot nang papantig.



UNANG MARKAHAN
LINGGO: 4
Tema:   Mga Tao at Bagay na Gusto Ko

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig at tumutugon sa mga tanong 
     ukol sa iba
 2. Gramatika:
  a. Matukoy ang mga pangngalan sa pangungusap
  b. Magamit nang wasto ang mga salitang “ang / ang mga” sa mga pariralang 
      may pangngalan
 3. Phonological Awareness: Nabibigkas ang pangalan nang may tamang pagpapantig 
     (pangalan ng kamag-aral)

UNANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano” o “Ano-ano” gamit ang mga impormasyon mula 
       sa mga pangungusap na bigay ng guro (mga bagay sa paligid)

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:
 Aklat - “Ang Inuwi ni Nanay” ni Ramon Sunico, Cacho Publishing

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtataya
     Bigyan ng 2 minuto ang klase upang makapagtanong sa isa’t isa kung ano ang kanilang 
     paboritong bagay. Tapusin ang pasimulang talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong 
     ng “Ano ang pareho ninyong hilig? Ano ang magkaiba?”

 2. Tukoy-Alam
     Tanungin sa klase kung ano ang pagkakapareho o pagkakaiba ng kanilang hilig sa pagkain 
     mula sa isa’t isa. Bigyang pagkakataon ang ilang mga bata upang magbahagi ng kanilang 
     karanasan o hinuha ukol sa kanilang paboritong pagkain.

 3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Ano” o “Anu-ano”. 
     Ipaliwanag ang katuturan ng mga salita.

 4. Paglalahad
  a. Magbigay sa klase nang mga tanong tungkol sa karanasan nila na mauwian 
      ng pasalubong o mabigyan ng regalo.
  b. Ikuwento ang “Ang Inuwi ni Nanay”  ni Ramon Sunico.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Simulan ang talakayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga sangkap (larawan o totoo) 
     na makikita sa kuwento. Talakayin at sagutin ang tanong na “Ano-ano ang mga inuwi 
     ni Nanay?”. Gamitin ang batayang pangungusap na “Ito ang/ang mga _____.” 

    Tukuyin ang mga pangngalan sa pangungusap na hango sa kuwento.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano” o “Ano-ano” gamit ang mga impormasyon mula 
       sa mga pangungusap na ibigay ng guro (mga bagay sa paligid), gamit ang wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Ano” o “Ano-ano”. 
     Ipaliwanag ang katuturan ng mga salita.

 2. Paglalahad
     Pangunahan ang klase sa pagsasalaysay muli ng kuwentong “Ang Inuwi ni Nanay” gamit 
     ang sariling salita.

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Gawing batayan ang sumusunod na tanong para sa isang talakayan:
     a.  Ano-ano ang inuuwi ni nanay/tatay na pasalubong?
      b.  Ano-ano ang nilalaro sa labas pagkatapos ng eskwela?
       c.  Ano-ano ang mga makikita malapit sa paaralan?
     d.  Atbp

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Magpakita ng mga larawan (maaaring larawan ng mga bagay na taal sa komunidad) 
     at tukuyin ang pangalan ng mga ito. Tukuyin kung sino ang maaaring may hilig sa mga 
     nakalarawan.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano” o “Ano-ano” gamit ang mga impormasyon mula 
       sa mga pangungusap na ibinigay ng guro, gamit ang wikang Filipino.

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, gagamitin natin ang mga salitang ANG/ANG MGA.
     Ipaliwanag ang katuturan ng mga salita.

 2. Pagtuturo at Paglalarawan
     Talakayin ang kakaibang hilig ng bawat isa (pagkain, kulay, bagay, atbp.). Maaari ring 
     magbigay halimbawa ng paboritong gawain. Gamitin ang mga salitang ANG/ANG MGA 
     sa mga parirala. 

 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Pangunahan ang klase sa isang laro kung saan kailangang pahulaan ng bawat isa 
     ang kanilang paboritong pagkain sa pamamagitan ng paglalarawan dito.



 4. Kasanayang Pagkabisa
     Bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na maipahayag sa kumpletong pangugusap, 
     gamit ang mga salitang ANG/ANG MGA, ang paboritong bagay ng kanilang katabi 
     sa upuan.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano ang nasa may (posisyon ng gamit)?” gamit 
       ang wikang Filipino.

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: bond paper, mga pangkulay para sa gawain

PAMAMARAAN: 

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Ano ang baon mo sa eskwela?”
     Ipaliwanag ang saysay ng pangugusap.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Ipaguhit sa mga bata kung ano ang paborito nilang kinakain sa paaralan o sa pagpasok 
     sa eskuwela. 

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Bigyang pagkakataon ang bawat isa na magbahagi ng kanilang gawa, habang tinutukoy 
     ang posisyon ng mga bagay na gusto nila sa paaralan; bigyang diin ang paggamit 
     ng ANG/ANG MGA

 Halimbawa:
  Gusto ko ang mga tinapay na baon ko.
  Hilig ko ang suman sa kantina.

 4. Pagtataya
     Tumawag ng mga piling mag-aaral upang ibahagi ang paboritong sagot ng kamag-aral. 
     Ipapalakpak ang sagot nang papantig.

IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay impormasyon tungkol sa anumang paborito ng isang miyembro 
       ng pamilya, sa wikang Filipino.

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: bond paper, mga pangkulay para sa gawain

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ikukuwento natin kung ano ang alam nating hilig na ating 
     mga kaibigan sa paaralan.

 2. Pagtataya
     Papiliin ang bawat isa ng katabi na maaring makapanayam ukol sa mga hilig nito. 
     Iguhit ang mga bagay na hilig ng nakapanayam na kaklase. Bigyang pagkakataon 
     ang karamihan na magbahagi ng kanilang gawa sa harap ng klase.



Unang Markahan
LINGGO: 5
Tema:  Mga Paborito kong Hayop at Halaman

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig sa salaysay ng iba; Tumutugon 
     sa mga tanong ukol sa salaysay ng iba
 2. Gramatika: Magamit nang wasto ang mga salitang “si” / “sina” sa mga pariralang 
     may pangngalan
 3. Phonological Awareness: Nabibigkas ang pangalan na may tamang pagpapantig kasabay 
     ng pagpalakpak (mga pook sa paaralan)

UNANG ARAW
LAYUNIN: Napupunan ang mga pangungusap na may “Si” at “Sina” sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  “Ako ay May Alaga” (song chart) 

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtaya
  a. Tanungin ang mga bata:  “Sino ang may alagang (aso, pusa, isda, atbp)?” 
      o “Sino-sino ang mga may alagang (aso, pusa, isda, atbp)?”
  b.  Isulat ang mga pangalan ng mga bata sa talaan o pisara. 

 2. Tukoy-Alam
  a. Tanungin ang mga bata kung ano-ano ang mga gulay na kinakain nila.
  b. Tanungin kung saan-saan nakakakita ng mga gulay.
  c. Isulat ang mga tamang pook na babanggitin ng mga bata sa talaan o pisara.

 3.  Tunguhin
     Sabihin:  Ngayong araw, pupunan natin ang:   “Si/Sina ___ ang may alagang ___.”

 4. Paglalahad
  a. Magtanong ng 2 hanggang 3 tanong na maaaring pumukaw sa atensyon 
      ng mga bata. 
  b. Basahin ang tulang “Ako ay May Alaga”.  
   Ako ay May Alaga

   Ako ay may alaga
   Asong mataba
   Buntot niya’y mahaba
   Makinis pa ang mukha

   Mahal niya ako
   At mahal ko rin siya
   Kaya’t kaming dalawa
   Palaging magkasama

  c. Basahin muli ang tula ngunit pagkatapos ng bawat linya, bigyan ng pagkakataon 
        ang mga bata na sabihin itong muli. 



 5.  Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Magpakita ng larawan ng hayop (hal: pusa, aso, isda) 
  b. Pumili ng ilang mga batang pupuno sa pangungusap na ito:  
   “May alagang ___ si/sina ___.”

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nasasabi ang pangalan ng lugar kung saan natatagpuan ang mga hayop 
       at halaman sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: “Tong-Tong” (song chart) 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating sabihin ang mga pangalan ng lugar kung saan 
     natatagpuan ang mga hayop at halaman.

 2.  Paglalahad
  a. Kantahin ang “Tong-Tong” kasama ang klase

   “Tong-Tong”
   
   Tong, tong, tong, tong, pakitong-kitong
   Alimango sa dagat
   Malaki at masarap
   Mahirap mahuli
   Sapagkat nangangagat

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Sabihin: Tularan ako sa pagpalakpak nang papantig ng mga pangalan ng lugar kung
     saan maaari ninyong matagpuan ang mga hayop at halaman.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Tumawag ng piling mga bata at ipapalakpak nang papantig ang pangalan ng lugar kung 
     saan maaari makatagpo ng mga hayop at halaman habang binibigkas ito.



IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Napupunan ang pariralang “___ (si/sina) (pangalan ng isa o higit pang mga kamag-aral)” 
       sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: “Sasara ang Bulaklak” (song chart) 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating punan ang pariralang “Si” o “Sina”

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Sundan ang kilos sa awiting “Sasara ang Bulaklak”

   “Sasara ang Bulaklak”

   Sasara ang bulaklak (gumawa ng bilog at maglakad ng paloob)
   Bubuka ang bulaklak (maglakad palabas, palakihin ang bilog)
   Dadaan ang reyna/hari (papasok ang taya sa loob ng bilog habang 
       kumekendeng)
   Pakendengkendeng pa
   Bumtiyaya bumtiyaya bumyeye (habang umiikot, takpan ng isang kamay 
        ang mga mata habang nakaturo sa 
        mga kaklase ang isang kamay para 
        makapili ng susunod na taya) 

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Tumawag ng mga bata na siyang magiging batayan ng pagpuno ng pariralang 
      “Si” o “Sina” (maaaring isa lamang, dalawa, o higit pa)
  b.  Itanong sa bata kung ano ang angkop na gamitin, “Si” o “Sina”

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Naipapalakpak ang mga pangalan ng pook kung saan matatagpuan ang mga   
       hayop at halaman

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ng mga hayop at halaman ; larawan o simbolo ng tubig, lupa at 
                              hangin ; maliit na bola
PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayon araw, susubukin nating maipalakpak ang mga pangalan ng pook kung 
     saan matatagpuan ang mga hayop at halaman. 

 2.  Kasanayang Pagpapayaman
  a. Idikit sa pisara ang larawan o simbolo ng lupa, tubig, at hangin
   b. Bigyan ng larawan ang bawat bata (larawan ng mga hayop at halamang naninirahan 
      sa lupa, hal. aso / sampaguita ; naninirahan sa tubig, hal. isda / waterlily; 
      naninirahan sa hangin, hal. haribon)
  c. Ipadikit sa mga bata ang kanilang hawak na larawan sa tamang pangkat



 3. Kasanayang Pagkabisa
     Pumili ng ilang mga bata at ipapantig nang papalakpak ang lugar kung saan matatagpuan 
     ang hayop o halaman sa larawang ipapakita (gamitin ang mga larawang idinikit 
     ng mga bata) 

 4. Pagtataya
     Maglaro ng “Pasahan ng Bola”
  a. Habang kinakanta ang “Tong Tong”, ipasa ang isang maliit na bola paikot sa klase.
  b. Ipapalakpak nang papantig sa batang may hawak ng bola (pagtigil ng kanta) 
      ang pook kung saan matatagpuan ang halaman o hayop na babanggitin. 

IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakatutugon sa tanong na “Sino ang may alagang __?” o “Sino-sino ang mga may 
       alagang ___?” sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: kalahating bond paper, lapis, at mga pangkulay

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin:  Ngayong araw, susubukin nating sagutin ang tanong na “Sino ang may 
     alagang __?” o “Sino-sino ang mga may alagang ___?”

 2. Pagtataya
  a. Bigyan ng kalahating bond paper, lapis at mga pangkulay ang bawat bata.
  b. Ipaguhit sa mga bata ang kanilang sarili kasama ang kanilang alaga.
  c. Bigyan ng pagkakataong ibahagi ng mga bata ang kanilang ginawa sa klase o kaya 
      ay sa kanilang katabi.

Unang Markahan
LINGGO: 6
Tema:  Ang Aking Mga Hilig
MGA LINGGUHANG LAYUNIN:
 
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nagtatanong, nakapagbibigay opinyon 
     at hinuha ukol sa salaysay ng iba
 2. Gramatika: Natutukoy ang kasarian ng mga kasama sa tahanan (pambabae-panlalaki) 
 3. Phonological Awareness: Nabibigkas ang pangalan na may tamang pagpapantig kasabay 
     ang pagpalakpak (pambabae-panlalaki) 



UNANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang “Ano-ano ang mga ginagawa ng mga lalaki at babae sa tahanan?” 
       sa Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  mga bond paper, lapis, at mga pangkulay

PAMAMARAAN:

 1. Paunang Pagtaya
  a. Pumili ng ilang mga bata na magsasabi kung sino-sino ang mga lalaki at babae 
      sa kani-kanilang mga tahanan. 
  b. Pumili ng ibang grupo ng mga bata na maglalarawan ng mga hilig ng mga babae 
      at lalaki sa kanilang tahanan.

 2. Tukoy-Alam 
  a. Bigyan ng bond paper ang bawat bata.
  b. Ipaguhit sa kanila ang tatlo (3) sa kanilang mga hilig o paboritong gawain.

 3. Tunguhin
     Sabihin: Susubukin nating masagot ang “Ano-ano ang mga ginagawa ng mga lalaki 
     at babae sa tahanan?” sa araw na ito.

 4. Paglalahad
  a. Tanungin ang mga bata ng halimbawa ng kanilang pagkakapare-pareho 
      at pagkakaiba-iba sa isa’t-isa. 
  b. Awitin ang “Magkapareho at Magkaiba” ni Gary Granada

Magkapareho at magkaiba
Ang buhay sa mundo paano nagmula

Magkapareho at magkaiba
Ang di magka-anyo magkahawig pala

Magkapareho at magkaiba
Natutuwa ako at nakilala ka

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Sabihan ang mga batang mag-isip ng isang pagkakapareho at isang pagkakaiba nila 
      sa kanilang katabi.
  b. Pumili ng ilang batang magbabahagi ng kanilang sagot. 

 TAKDANG ARALIN: Magdala ng larawan ng mga miyembro ng pamilya bukas.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN:  Naitatala ang mga miyembro ng pamilya batay sa kasarian

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bond paper, lapis at mga pangkulay ; “Magkapareho at Magkaiba” 
                             (song chart) ; talahanayan (cartolina) ; pandikit

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, itatala natin ang mga miyembro ng ating pamilya ayon 
     sa kanilang kasarian. 

 2. Paglalahad
     Awitin muli ang “Magkapareho at Magkaiba” ni Gary Granada 

 3. Pagtuturo at Paglalarawan 
  a. Sabihin:  Ako ay isang (kasarian).  Mahilig akong ___.  o Gusto ko ng ___
  b. Ipapunan sa mga bata ang:  Ako ay isang (kasarian).  Mahilig akong ___. 
      o Gusto ko ng ___. 

 4.  Kasanayang Pagpapayaman 
  a. Ipakuha sa mga bata ang kanilang takdang aralin (mga larawan).
  b. Ilabas ang isang malaking talahanayan ng kasarian (Pambabae-Panlalaki) 
      at idikit ito sa pisara.
  c. Ipadikit sa tamang talahanayan ang mga larawang dala ng mga bata.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang mga tanong na “Anong ginagawa ng __ (miyembro ng pamilya) mo?” 
       sa Filipino.

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: aklat (“Sabi ni Nanay, Sabi ni Tatay” ni S. Calagopi) 

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating sagutin ang tanong na “Anong ginagawa 
     ng __ (miyembro ng pamilya) mo?”  

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Pumili ng ilang batang sasagot o maglalarawan ng ginagawa ng kanilang mga 
      nanay at tatay. 
  b. Basahin ang aklat na “Sabi ni Nanay, Sabi ni Tatay” ni Sacha Calagopi, UNICEF, 
      2002, Tahanan Books for Young Readers 

 3.  Kasanayang Pagkabisa
  a. Bigyan ng maliit na asul at pulang papel ang bawat bata.
  b. Sabihan ang mga bata na itaas ang pulang papel kung sang-ayon sila 
      sa pangungusap at ang asul na papel kung hindi sila sang-ayon dito. *

  *maghanda ng hanggang 10 pangungusap na hango sa kuwentong binasa



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Naisasalaysay muli ang kuwentong binasa sa Filipino; Natutukoy ang kasarian 
       ng mga tauhan sa kuwento

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: bond paper, lapis, at mga pangkulay ; mga larawan ng tagpo mula sa kuwento; 
           larawan ng mga tauhan ng kuwento

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating maisalaysay muli ang kuwentong “Sabi ni Nanay, 
     Sabi ni Tatay” at tutukuyin natin ang mga kasarian ng mga tauhan ng kuwento. 

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Hatiin sa ___ na pangkat ang mga bata.
  b. Bigyan ng larawan ng isang tagpo mula sa kuwento ang bawat pangkat.
  c. Ipalarawan sa mga bata ang larawang hango sa kuwento.

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Bigyan ng larawan ng tauhan mula sa kuwento ang mga bata.
  b. Ipalagay sa tamang talahanayan ng kasarian ang mga tauhan mula sa kuwento

 4. Pagtataya
     Ipaguhit sa mga bata ang kanilang paboritong tauhan mula sa kuwento at ipatukoy 
     ang kasarian nito. 

IKALIMANG  ARAW
LAYUNIN: Nasasabi kung sino-sino ang mga lalaki at babae sa tahanan sa Filipino; 
       Nailalarawan ang mga hilig ng mga babae at lalaki sa tahanan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Nagayong araw, susubukin nating masabi kung sino-sino ang mga lalaki at babae 
     sa tahanan at ilalarawan ang mga hilig ng mga babae at lalaki sa tahanan. 

 2. Pagtataya
  a. Ipaguhit sa isang matigas na papel (cartolina) ang mga miyembro ng pamilya.
  b. Lagyan ng mukha at kulayan ang mga ito.
  c. Idikit ang bawat miyembro sa popsicle stick.



UNANG MARKAHAN
LINGGO: 7
Tema: Ang Aking Pamilya

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig sa binabasang kuwento; 
     Tumutugon sa mga tanong ukol sa narinig na kuwento
 2. Gramatika: -Natutukoy ang kasarian ng mga kapitbahay (pambabae-panlalaki)
 3. Phonological Awareness: Nabibigkas ang pangalan nang may tamang pagpapantig 
     kasabay ang pagpalakpak (mga tao sa pamayanan)

UNANG ARAW
LAYUNIN:  Nasasagot ang tanong na “Sino ang kapitbahay na ito?” sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Ako ay Kapitbahay”

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtataya
  a. Magsabi ng dalawang kapitbahay at ilarawan sila gamit ang hitsura, 
      tirahan, at/o kasarian. 
  b. Tumawag ng mga piling bata na magsasabi at maglalarawan ng isang kapitbahay 
      nila.

 2. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ating malalaman ang sagot sa tanong na “Sino ang kapitbahay 
     na ito?”

 3. Paglalahad
  a. Maaaring tanungin ang mga piling mag-aaral ukol sa kanilang paboritong 
      kapitbahay at ipaliwanag kung bakit sila ang mga paborito ng mga mag-aaral

  b. Ituro sa klase ang tamang pag-awit ng “Ako ay Kapitbahay”. 

   Ako ay Kapitbahay 
   Ako ay kapitbahay
   Kapitbahay n’yo
   Laging handang tumulong sa inyo.
   Kilala n’yo ako
   Kilala n’yo ako
   Ako’y isa sa kapitbahay
   Kapitbahay ninyo!
   Ako ay kapitbahay
   Laging handang
   Laging handang
   Tumulong sa inyo
   Kilala n’yo ako
   Kilala n’yo ako
   Ako’y isa sa kapitbahay
   Kapitbahay ninyo!



 4. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Tumawag muli ng mga piling bata na magsasabi ng isang pangalan ng kanilang 
      kapitbahay. Ilagay ang mga batang magbabahagi ng kapitbahay na lalaki 
      sa isang pangkat at ang mga batang magbabahagi ng kapitbahay na babae 
      sa isa pang pangkat. 
  
  b. Ipaliwanag ang paggamit ng kasarian sa pagpangkat sa mga tinawag na bata.    
  
  c. Magkaroon ng isang laro kung saan magsasabi ang bawat bata ng isang 
      kapitbahay at tatayo sa tamang hanay (panlalaki at pambabae)

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nakikinig sa kuwento tungkol sa pagiging bahagi ng pamilya ng pamayanan 
       sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 “Ang Pambihirang Sombrero” ni Jomike Tejido, Adarna House, 2003

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin:
     Sabihin: Ngayong araw, mayroon tayong mapakikinggang kuwento tungkol sa mga tao 
     sa pamayanan.

 2. Paglalahad
  a. Tanungin ang mga bata kung may nakita na silang “pambihira”. Maaaring 
      ipaliwanag na ang pambihira ay mga tao, bagay, o pook na kakaiba o natatangi. 
      Magbigay ng isa o dalawang halimbawa upang lalong maintindihan ng mga bata 
      ang kahulugan nito. 
  b. Pagkatapos ay ikuwento ang “Ang Pambihirang Sombrero”.

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Pagkatapos basahin ang kuwento ay magpakita ng mga larawan ng tao 
      sa pamayanan at sabihin ang pangalan ng bawat isa. 
  b. Tumawag ng mga piling mag-aaral na pipili kung alin sa mga larawan 
      ang nasa kuwento at ipadikit ang mga ito sa pisara.
  c. Ipakita naman ang mga larawan ng mga bagay na inilagay sa sombrero 
      ni Mia at sabihin ang mga pangalan nito. 
  d. Tumawag ng mga piling bata na magdidikit ng larawan ng bagay sa tamang tao 
      na nagbigay nito.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Bigyan ang mga bata ng mga papel at ipaguhit sa mga ito ang kanilang paboritong 
     tagpo sa kuwento. Maaaring tumawag ng mga piling bata na magbabahagi ng kanilang 
     gawa sa harap ng klase.



IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Natutukoy ang mga tao sa pamayanan batay sa kasarian gamit ang wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan ng mga tao sa pamayanan 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ating aalamin kung sino-sino sa mga tao sa ating pamayanan 
     ang kabilang sa mga lalaki at babae.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Magpakita ng mga larawan ng mga tao sa pamayanan at tumawag ng mga batang tutukoy 
     kung ang pangalan ng mga ito ay pangngalang may kasariang panlalaki o pambabae. 
     Ipadikit ang mga larawan sa tamang hanay sa pisara

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Magbigay ng mga pangalan ng mga tao sa pamayanan
  b. Sabihan ang mga bata na pumalakpak kung ito ay may kasariang panlalaki 
      at pumadyak naman kung ito ay may kasariang pambabae.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN:  Natutukoy ang kasarian ng kapitbahay na ibibigay ng guro sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan ng mga tao sa pamayanan na may panlalaki at pambabaeng 
           katumbas na pangalan

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tutukuyin natin ang kasarian ng ating mga kapitbahay

 2. Pagtuturo at Paglalahad
  a. Magpakita ng dalawang larawan ng doktor (isang lalaki at isang babae) 
      at tanungin ang mga bata ng mga pangalan ng mga ito.

  b. Ipaliwanag na sa wikang Filipino, may mga ilang salita na tumutukoy lamang 
      sa mga lalaki at mayroon din namang tumutukoy lamang sa mga babae.

  c. Magpakita pa ng ibang larawan at sabihin ang mga pangngalan nito. 
      (hal. tindero-tindera; kusinero-kusinera; labandero-labandera)

 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Magkaroon ng laro kung saan tutukuyin ng mga bata ang tamang kasarian ng ibibigay 
     na pangngalan ng tao sa pamayanan sa pamamagitan ng pagtayo sa harap ng klase 
     kung ito ay panlalaki at pagtayo sa likod ng klase kung ito ay pambabae.



 4. Kasanayang Pagkabisa
     Magsabi ng mga pangngalan ng mga tao sa pamayanan at tumawag ng mga batang 
     makapagsasabi ng panlalaki o pambabaeng katumbas na pangngalan nito habang 
     ipinapalakpak nang papantig.

IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng pangalan ng mga kapitbahay at nasasabi ang kasarian ng mga ito 
       sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ibabahagi natin ang isang pansariling anekdota ukol sa karanasan 
     natin na may kinalaman sa isang kapitbahay.

 2. Pagtataya
     Sabihan ang mga bata na mag-isip ng isang karanasan na may kinalaman sa isang 
     kapitbahay at maghanda sa pagbahagi nito sa harap ng klase.

UNANG MARKAHAN
LINGGO: 8
Tema:   Ang Aking Sarili

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  

 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Tumutugon sa mga tanong ukol sa narinig 
     na kuwento
 2. Gramatika: Natutukoy ang mga pangngalan na di-tiyak ang kasarian
 3. Phonological Awareness: Natutukoy ang bilang ng pantig ng salita

UNANG ARAW
LAYUNIN: Natutukoy kung ang pangngalang ibinigay ng guro ay panlalaki, pambabae, o di-tiyak 
       sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awiting “Mama, mama, Namamangka”

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtaya
     Magkaroon ng laro kung saan tutukuyin ng mga bata ang kasarian ng ibinigay 
     na pangngalan sa pamamagitan ng pagsabi ng “lalaki” kung ito ay panlalaki, “babae” 
     kung ito ay pambabae at “lalaki at babae” kung ito ay may di-tiyak na kasarian.

 2. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tutukuyin natin ang kasarian ng mga tao sa ating awitin.



 3. Paglalahad
     Ituro sa klase ang tamang pag-awit ng “Mama, mama, namamangka”

   Mama, mamang namamangka,
   Isakay mo yaring bata.
   Pagdating mo sa Maynila
   Ipagpalit ng maruya.

   Ale, aleng namamayong,
   Isukob mo yaring sanggol.
   Pagdating mo sa Malabon
   Ipagpalit ng bagoong.

   Meme na ang batang munti,
   Isisilid ko sa gusi.
   At pagdaraan ng Pari’y
   Ipapalit ng salapi.

   Meme na ang batang sanggol,
   Isisilid ko sa bumbong.
   At pagdaraan ng patron
   Ipapalit ng bagoong.

 4. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Isulat sa pisara ang mga pangngalan ng tao na nasa awitin.

  b. Basahin ang bawat pangngalan (unahin ang may mga kasariang panlalaki 
      at pambabae) at tumawag ng isang bata na tutukoy sa kasarian nito.

  c. Kapag umabot na sa mga pangngalang may di-tiyak na kasarian, ipaliwanag 
      na may mga salita sa wikang Filipino na maaaring gamitin sa parehong kasarian 
      (hal. kaibigan, kalaro).

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang mga pangngalang di-tiyak sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng “Mama, mamang, namamangka”

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ating aalamin ang mga iba pang pangngalang may di-tiyak 
     na kasarian.

 2. Paglalahad
     Awiting muli ang “Mama, mamang, namamangka”.



 3. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. 

  b. Ipaliwanag na magkakaroon ng laro kung saan magbibigay ang isang pangkat 
      ng isang pangngalan (hal. kamag-aral) at kailangang masabi ng kabilang pangkat 
      ang tamang kasarian nito (hal. di-tiyak). 

  c. Bawat tamang sagot ay may katumbas na isang puntos. Ang pangkat na may 
      pinakamaraming puntos sa pagtatapos ng laro ang siyang tatanghaling panalo.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Tumawag ng mga batang magbibigay ng mga pangngalang may di-tiyak na kasarian.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nakabibilang mula isa hanggang lima sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng “Isa, Dalawa, Tatlo”; mga bagay sa loob ng silid na tig-lilima

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ating pag-aaralan ang pagbilang mula isa hanggang lima 
     sa wikang Filipino.

 2. Paglalahad
     Ituro ang tamang pag-awit ng “Isa, Dalawa, Tatlo”

   Isa, dalawa, tatlo
   Ang tatay mong kalbo
   Umakyat sa mabulo
   Inabutan ng bagyo

   Apat, lima, anim
   Ang tatay mong duling
   Nanghuli ng pating
   Sa balong malalim

   Pito, walo, siyam
   Malaki ang tiyan
   Humigop ng sabaw
   Siyam na tapayan.



 3. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Tumawag ng limang bata at patayuin ang mga ito sa harap ng klase.

  b. Bilangin ang mga bata gamit ang wikang Filipino.

  c. Ulitin ang pagbilang ngunit sabihan ang mga bata na ulitin ang sasabihing bilang 
      bago bilangin ang kasunod na bata.

  d. Tumawag ng piling mga bata na maaaring sumubok magbilang 
      sa mga nakatayong kaklase

 4. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Magpakita ng mga iba’t-ibang bagay na tig-lilima (hal. limang lapis, limang aklat) 
      at ipabilang ang mga ito sa klase.

  b. Maaari ding itakda kung sino-sino ang mga magbibilang ng mga susunod 
      na pangkat ng mga bagay (hal. lahat lamang ng mga lalaki o lahat ng mga babae).

 5. Kasanayang Pagkabisa
     Tumawag ng mga batang magbibilang ng mga panibagong pangkat ng mga bagay 
     sa harap ng klase.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nabibilang ang mga pantig sa pangalan ng mga kapitbahay sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tayo ay magbibilang ng mga pantig ng mga salita.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Tumawag ng mga batang makapagbibigay ng mga pangalan ng kapitbahay 
      at isulat ang kanilang mga sagot sa magkakahiwalay na hanay ayon sa kasarian 
      ng mga ito. (panlalaki, pambabae, di-tiyak).

  b. Ipabilang nang sabay-sabay sa mga bata ang mga nakasulat na pangalan 
      sa bawat hanay.

  c. Pumili ng isang pangalan at ipakita sa klase ang pagbilang ng pantig nito 
      (maaaring imuwestra sa mga daliri ang bawat katumbas na bilang ng pantig). 
      Ipabilang sa klase ang mga daliring may katumbas na pantig. 

  d. Maaaring ulitin ng dalawa o higit pang beses ang gawain gamit ang iba pang 
      pangalan sa mga hanay na kasabay na ang mga bata sa pagbilang.



 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Sabihan ang mga bata na subuking alamin ang bilang ng pantig ng kanilang 
      mga pangalan at pangalan ng isang kapitbahay. Maaari silang ipagtambal 
      sa katabi.
  b. Tumawag ng mga magkatambal na bata na magsasabi ng bilang ng pantig 
      ng pangalan ng kaniyang katambal at kapitbahay nito sa harap ng klase.

 4. Pagtataya
  a. Hatiin ang klase sa mga pangkat na may tig-lilimang miyembro.
  b. Sabihin na ang bawat miyembro ng pangkat ay magbabahagi ng kaniyang 
      pangalan, tirahan, at edad.
  c. Umikot sa bawat pangkat upang mapakinggan ang isa o dalawang bata habang 
      nagbabahagi ito tungkol sa kaniyang sarili.

IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakikilahok sa isang laro kung saan tinutukoy ang kasarian ng kapitbahay (bigyang diin 
ang mga halimbawa ng mga pangngalang di-tiyak ang kasarian)

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tayo ay may isang laro tungkol sa mga pangngalang may di-tiyak 
     na kasarian.

 2. Pagtataya
     Magkakaroon ng laro ang klase kung saan ang bawat bata ay kinakailangang pumila 
     sa hanay na tumutukoy sa tamang kasarian ng ibibigay na pangngalan.



Unang Markahan
LINGGO: 9
Tema:  Ang Aking Pamilya at ang aming mga Gampanin

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nagtatanong at nakapagbibigay opinyon 
     at hinuha ukol sa kuwentong napakinggan
 2. Gramatika: Natutukoy ang mga pangngalang walang kasarian
 3. Phonological Awareness: Natutukoy ang bilang ng pantig ng salita

UNANG ARAW
LAYUNIN:  Nakikinig at sumasagot sa mga tanong ukol sa kuwento sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  “Alamat ng Pinya” (kopya) at mga larawan (o drawing) ng mga piling 
                                 tagpo sa kuwento
PAMAMARAAN:  

 1.  Paunang Pagtaya
  a. Tanungin ang mga bata: Alin sa mga pangngalang ito ang walang kasarian? 
      (magbigay ng 1 panlalaki, 1pambabae, 1 di-tiyak at 1 walang kasarian)
  b. Tanungin ang ilang piling mga bata: Magbigay ng halimbawa ng pangngalang 
      di-tiyak na makikita sa inyong bahay. Isulat ang mga sagot sa pisara.

 2.  Tukoy-Alam
  a. Tanungin ang mga bata kung ano-ano ang mga gawain ng tatay/nanay/at iba pang 
      miyembro ng pamilya.
  b. Tanungin kung ano-ano ang mga bagay na ginagamit kapag ginagawa 
      ang mga gawaing ito.

 3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, makikinig tayo sa isang alamat. Makinig nang mabuti dahil 
     magtatanong ako ng mga tanong na galing sa kuwento. 

 4.  Paglalahad

                                           ANG ALAMAT NG PINYA
Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa 
at ang anak ay si Pina. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kaniyang bugtong na anak. Kaya lumaki si 
Pina sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pina ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni 
Pina na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya’t pinabayaan na lang niya ang kani-
yang anak.

Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutu-
san niya si Pina na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pina ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalal-
aro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa, napagsilbihan 
naman siya kahit paano ng anak.



Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya’t napilitan si Pina na gumawa sa bahay. Isang araw, 
sa kaniyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong niya ang kaniyang ina kung na-
saan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon nang ganoon ang nangyayari. 
Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kaniyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kata-
tanong ng anak kaya´t nawika nito: “ Naku! Pina, sana’y magkaroon ka ng maraming mata upang 
makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin.”

Dahil alam niyang galit na ang kaniyang ina ay di na umimik si Pina. Umalis siya upang hanapin ang 
sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pina sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya 
ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain.
Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pina. Tinanong niya 
ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kaniyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pina. 
Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pina.

Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kaniyang bakuran. Hindi niya alam kung anong 
uri ang halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito’y magbunga. Laking pagka-
mangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito’y hugis ulo ng tao at napapalibutan 
ng mata.

Biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina, na sana’y magkaroon ito ng 
maraming mata para makita ang kaniyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa 
at laking pagsisisi dahil tumalab ang kaniyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman 
at tinawag itong Pina. Sa palipat-lipat bibig ng mga tao, ang pina ay naging pinya.

source:  http://www.modersmal.net/tagalog/index.php/laerometerial/kuwento/69-alamat-ng-pinya

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Para sa Guro: Magpakita ng mga larawan ng mga piling tagpo sa kuwento at ipaarte 
              ito sa ilang mga piling bata

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Naipapalakpak ang mga pantig ng mga pangalan ng bagay na gamit ng mga tauhan 
       sa kuwentong “Alamat ng Pinya”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  
 
 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating maipalakpak ang mga pantig ng mga pangalan 
     ng bagay na gamit ng mga tauhan sa kuwentong “Alamat ng Pinya”.

 2. Paglalahad
  a. Sabihin: Ngayong araw, tatawag ako ng ilan sa inyo na magsasalaysay muli 
      ng kuwentong ating binasa kahapon, ang “Alamat ng Pinya”.  Kailangang makinig 
      kayong lahat para madugtungan o maipagpatuloy ng susunod kong tatawagin 
      ang kuwento.



  b. Gawain: Tumawag ng ilang piling bata at tanungin kung ano-ano ang mga bagay 
      na nabanggit sa kuwento.  Maari itong isulat sa pisara.

     3.  Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Balikan ang tala ng mga bagay na nakasulat sa pisara.
  b. Ipalakpak nang papantig ang mga ito kasabay ng mga bata.

 4.  Kasanayang Pagpapayaman
  a. Tumawag ng ilang piling mga bata at hingan sila ng mga pangalan ng mga gamit 
      sa bahay.
  b. Ipapalakpak ang mga pangalan ng mga bagay nang papantig. 

IKATLONG  ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng sariling wakas para sa kuwentong “Alamat ng Pinya” sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating makapagbigay ng sariling wakas para 
     sa kuwentong “Alamat ng Pinya” gamit ang wikang Filipino.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Tanungin ang mga bata kung ano ang nangyari sa kuwentong “Alamat ng Pinya”
      (balik-aral)
  b. Tumawag ng ilang piling bata at tanungin:  “Ano ang maaaring nangyari kung 
      sumunod si Pina sa kaniyang nanay?” 

 3. Kasanayang Pagkabisa 
  a. Tumawag ng ilang piling bata at tanungin:  “Anong wakas ang gusto mo para sa 
      iyong bersiyon ng Alamat ng Pinya’?”
  b. Tumawag ng ilang piling bata at tanungin:  “Anong aral o mga aral ang natutuhan 
      ninyo mula sa kuwento?”
  *Para sa Guro:  itala ang “key words” ng mga aral na babanggitin ng mga bata 
   sa pisara



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng sariling wakas para sa kuwentong “Alamat ng Pinya” sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: iba’t-ibang larawan ng mga pangngalang walang kasarian at ilang mga 
           larawang panlalaki, pambabae, at di-tiyak; masking tape

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, maghahanap tayo ng tatlong bagay na may pangngalang 
     walang kasarian mula sa kapaligiran.
   
 2. Kasanayang Pagpapayaman 
  a. Tanungin ang ilang piling mga bata kung ano-ano ang pangalan ng mga gamit 
      na kanilang nakikita sa loob ng kanilang silid-aralan.
  b. Itala ang mga sagot ng mga bata sa pisara.
  c. Tanungin muli ang ilang piling mga bata kung ano-ano ang pangalan ng mga gamit 
                     na kanilang nakikita sa kanilang bahay. 
  d. Itala muli ang mga sagot sa pisara

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Idikit ang mga larawan sa iba’t-ibang bahagi ng silid-aralan.
  b. Igrupo ang mga bata sa 7 hanggang 10 pangkat.
  c.  Sabihin: Pumunta sa inyong pangkat at sama-samang mangalap ng mga larawan 
      ng mga pangngalang walang kasarian. 
  d. Bigyan lamang ng sapat na oras para makapangalap ang mga bata ; ang makakuha 
      ng may pinakamaraming larawan ang grupo na mananalo.          

 4. Pagtataya
     Sabihin: Kung ang larawang ipakikita ko ay walang kasarian, tumayo. Kung ang larawang 
     ipakikita ko ay may kasarian, manatiling nakaupo.

IKALIMANG  ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang mga pangngalang walang kasarian mula sa pambabae-panlalaki 
       at di-tiyak ; Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga pangngalang di-tiyak mula 
       sa tahanan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: iba’t-ibang larawan ng mga pangngalang walang kasarian at ilan ding mga 
                                 larawang panlalaki, pambabae, at di-tiyak 
PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating matukoy ang mga pangngalang walang kasarian 
     mula sa pambabae, panlalaki, at di-tiyak.  Pagkatapos nito, magbibigay din tayo 
     ng halimbawa ng mga pangngalang di-tiyak mula sa ating mga tahanan.



 2. Pagtataya
     Sabihin: Ngayon, maglalaro tayo. Tingnan nin yong mabuti ang mga larawang ipakikita 
     ko sa inyo. Kung ang larawan ay Pambabae, ilagay ang dalawang kamay sa ulo. 
     Kung ang larawan ay Panlalaki, ilagay ang dalawang kamay sa mga balikat. 
     Kung ang larawan  ay Di-Tiyak, ilagay ang mga kamay sa bewang at kung ang larawan 
     ay Walang Kasarian, abutin ang mga paa. 

UNANG MARKAHAN
LINGGO: 10
Tema: Ang Aking Pamilya at ang aming mga Tradisyon

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  

 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nagtatanong at nakapagbibigay opinyon 
     at hinuha ukol sa kuwentong napakinggan
 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan sa payak na pangungusap
 3. Phonological Awareness: Natutukoy ang bilang ng pantig ng salita

UNANG ARAW
LAYUNIN: Nakikinig at sumasagot sa mga tanong ukol sa kuwento sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: iba’t-ibang larawan ng pamilya; isang maikling kuwento tungkol sa isang 
tradisyon ng iyong pamilya

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtaya
     Magpakita ng mga larawan ng iba’t-ibang pamilya at sabihan ang mga bata na ilarawan 
     ang mga ito.

 2. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tatalakayin natin ang iba’t-ibang tradisyon ng ating mga pamilya

 3. Tukoy-Alam
     Tumawag ng mga piling bata na magbabahagi tungkol sa mga tradisyon ng kani-kanilang 
     pamilya. Maaaring ipaliwanag nang mas malinaw ang kahulugan ng salitang “tradisyon”.

 4. Paglalahad
     Magkuwento ng isang pampamilyang tradisyon gamit ang mga payak na pangungusap. 
     Maaaring isulat ang mga ito sa pisara pagkatapos magbahagi.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan

  a. Balikan ang mga pangungusap sa pisara at ipaliwanag sa klase ang mga payak 
      na pangungusap.

  b. Tumawag ng mga piling mag-aaral na magbibigay ng opinyon ukol sa narinig 
      na kuwento gamit ang mga payak na pangungusap.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagsasabi ng natatandaang bahagi ng kuwento ng guro gamit ang payak 
       na pangungusap sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, guguhit tayo ng paborito nating tagpo sa aking kuwento kahapon.

 2. Paglalahad
     Tumawag ng mga batang magbabahagi din ng kanilang opinyon tungkol sa napakinggang 
     kuwento kahapon.

 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Atasan ang klase na iguhit ang kanilang paboritong tagpo mula sa napakinggang 
     kuwento kahapon.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nailalarawan ang isang bagay sa paligid gamit ang payak na pangungusap 
       sa wikang Filipino.

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN: 

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang laro tungkol sa mga payak 
     na pangungusap.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Magkaroon ng isang laro sa klase kung saan magpapahula ang isang tinawag na bata 
     ng isang bagay sa loob ng silid gamit ang payak na pangungusap. (hal. Ito ay malaki. Ito 
     ay pula.) Ang sinomang makapagbibigay ng tamang sagot ang siyang susunod 
     na magpapahula.

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Tumawag ng mga piling bata na maglalarawan ng kanilang pamilya gamit ang mga payak 
     na pangungusap. (hal. Ang aking pamilya ay masaya.  Ang aking pamilya ay matulungin.)



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang bilang ng pantig ng salita sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ating aalamin ang mga bilang ng pantig ng mga tradisyong 
     Filipino

 2. Kasanayang Pagpapayaman

  a. Magkaroon ng laro kung saan huhulaan ng mga bata ang tradisyong Filipino gamit 
      ang mga paglalarawan ng guro. (hal. Ito ay tuwing Enero. Maraming makikitang 
      paputok sa kalangitan. Tumatalon ang mga tao kapag ikalabindalawa na ng gabi.)

  b. Ang sinomang matatawag ng guro ay kailangan ding ibigay ang tamang bilang 
      ng pantig ng kaniyang sagot.

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Magkaroon ng isa pang laro kung saan kailangan ibigay ng mga bata ang tamang bilang 
     ng pantig ng ibinigay na salita. Maaaring hatiin ang klase sa apat na pangkat 
     at ang pinakamabilis na miyembro ng bawat pangkat na makapagsasabi ng tamang bilang 
     ang siyang magkakaroon ng isang puntos. Ang pangkat na may pinakamaraming puntos 
     sa pagtatapos ng laro ang siyang tatanghaling panalo.

IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagsasabi ng opinyon tungkol sa kuwentong napakinggan gamit ang payak 
       na pangungusap sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin:  Ngayong araw, tayo ay magbabahagi ng isang kuwento sa ating mga kamag-aral.

 2. Pagtataya

  a. Hatiin ang klase sa limang pangkat.

  b. Ipaliwanag na ang bawat miyembro ng pangkat ay magbabahagi ng isang kuwento 
      tungkol sa kanilang pamilya. Matapos ang bawat kuwento ay kailangang magbigay 
      naman ng opinyon ang mga nakinig na miyembro. 
      (hal. Nakakatawa ang kuwento mo.) 

  c. Umikot sa bawat pangkat upang mapakinggan ang pagbahagi ng opinyon 
      ng mga bata.



IKALAWANG MARKAHAN

LINGGO 11
Tema:   Pagkalinga sa isa’t isa--sa aming tahanan at kapaligiran; kaligtasang pampamilya

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  

 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang sarili; naibabahagi 
     sa iba ang mga pangsariling hilig at gusto
 2. Gramatika: Natutukoy ang mga salitang nagsasabi ng posisyon ng isang bagay
 3. Phonological Awareness: Natutukoy kung magkatugma o hindi ang isang pares ng salita

UNANG ARAW
LAYUNIN:  Nakikibahagi sa pagkanta ng “Ako ay may Lobo”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Ako ay may Lobo”, lobo

PAMAMARAAN

 1. Paunang Pagtaya 
     Tanungin ang mga bata kung nasaan ang mga kagamitan sa kanilang bahay. 
     Halimbawa: Nasaan ang inyong higaan?

 2. Tukoy-Alam
     Itanong sa mga bata kung ano ang paborito nilang bagay at kung saan nila ito itinatago.

 3. Tunguhin 
     Sabihin: Ngayong araw, aawitin natin ang isang kanta tungkol sa isang bata at sa paborito 
     niyang bagay.

 4. Paglalahad
     Sabihin: Mayroong isang bata na ang paboritong bagay ay ang kaniyang lobo. Alamin natin 
     ang kuwento  niya.
     Ituro sa klase ang tamang pag-awit ng “Ako ay may Lobo”.  

   Ako ay may lobo
   Lumipad sa langit
   ‘Di ko na nakita
   Pumutok na pala

   Sayang ang pera ko
   Binili ng lobo
   Sa pagkain sana
   Nabusog pa ako

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Ipakita ang lobo sa mga bata at ilagay ito sa isang lugar sa silid. Sabihin: Nasa ___ ang 
     lobo. Ilagay ito sa iba pang mga lugar at sabihin kung nasaan ito. Tawagin ang ilang mga 
     bata upang subukang sabihin kung nasaan ang lobo.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang mga salitang magkakatugma ; Nakapagbibigay ng katugmang salita ng 
paboritong bagay (mga imbentong salita)

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Ako ay may Lobo”, lobo

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang mga salitang magkakatugma. 

 2. Paglalahad
     Ipaawit muli sa klase ang “Ako ay may lobo” .

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Sabihin sa mga bata ang mga salitang magkakatugma sa awit gaya ng “lobo” at “ako”. 
     Tumawag ng ilang bata upang magbigay ng iba pang salita na katugma ng naunang 
     halimbawa.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Kumanta ng “Ako ay may Lobo” habang ipinapasa ng mga bata ang lobo. Kapag tumigil 
     ang awit, ang batang may hawak ng lobo ay kailangang magbigay ng katugma 
     ng salitang babanggitin.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Nailalarawan ang sarili at nasasabi kung paano sila nakatutulong sa pag-aalaga sa mga 
gamit sa ating tahanan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga paraan sa pangangalaga sa mga 
     gamit sa ating tahanan.

 2. Paglalahad
     Itanong: Sa inyong palagay, bakit kaya lumipad ang lobo ng bata? Iningatan kaya niya ito? 
     Kung kayo ang bata, paano ninyo iingatan ang lobo para hindi ito lumipad?

 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Ipaalala sa mga bata ang paboritong bagay na sinabi nila noong unang araw. Itanong sa 
     kanila kung paano nila ito inaalagaan.
 
 4. Kasanayang Pagkabisa
     Magbigay ng ilang kagamitan sa tahanan. Itanong sa mga bata kung paano inaalagaan 
     ang mga ito. Tumawag ng ilang bata upang imuwestra ang sagot.



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang angkop na kinalalagyan ng mga bagay sa tahanan; Natutukoy ang mga 
salitang nagsasabi ng posisyon ng mga bagay sa pangungusap

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan ng iba’t ibang bagay sa tahanan at mga larawan ng kinalalagyan 
ng mga ito

PAMAMARAAN:  

 1. Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang  angkop na kinalalagyan ng mga bagay 
     sa tahanan. 

 2. Pagtuturo at Paglalarawan:
     Ipakita ang mga larawan ng mga lugar sa tahanan 
     at sabihin ang tawag sa mga ito. Halimbawa: kusina, palikuran, atbp. 

 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Idikit sa pisara ang mga larawan ng iba’t ibang bagay sa tahanan at ang mga larawan 
     ng kinalalagyan ng mga ito. Tawagin ang ilang mag-aaral upang ipares ang bawat bagay 
     sa angkop nitong kinalalagyan.

 4. Kasanayang Pagkabisa
     Ipakita ang mga magkapares na larawan. Tumawag ng ilang mga bata upang kumpletuhin 
     ang pangungusap na “Nasa ___ ang ___.” Halimbawa: Nasa loob ng silid-tulugan 
     ang unan.

 5. Pagtataya
     Kumuha ng isang bagay sa silid at ilagay ito sa ibabaw ng mesa. Tumawag ng dalawang 
     bata upang maglaro ng “jack en poy”. Ang mananalo ay kailangang tukuyin ang lugar 
     na kinalalagyan ng bagay. Ilagay ang bagay sa ibang lugar at tumawag ng ibang 
     batang maglalaro.

IKALIMANG NA ARAW
LAYUNIN:  Nasasagot ang tanong na “Nasaan” sa wikang Filipino 

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
 1. Sabihin: Ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na “Nasaan?”

 2. Pagtataya
     Sabihin sa mga bata na ipikit ang kanilang mga mata. Itago ito sa isang lugar sa silid. 
     Ipamulat sa mga bata ang kanilang mga mata at ipahanap ang itinagong bagay. 
     Ang makahahanap ay kailangang kumpletuhin ang pangungusap na: ”Nasa ___ ang ___.”
     Ulitin ito at itago sa ibang lugar ang bagay. 



LINGGO 12
Tema: Pangangalaga sa Sarili at Kapaligiran ; Paghuhugas ng mga Kamay at Paa

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang sarili; Naibabahagi 
     sa iba ang pansariling hilig at gusto 
 2. Gramatika: Natutukoy ang mga salitang nagsasabi ng posisyon ng isang bagay 
 3. Phonological Awareness: Natutukoy kung magkatugma o hindi ang isang pares ng salita
 
UNANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na:  “Saan mahahanap ang mga gulay sa kuwento?”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 1. mga bagay na ginagamit sa panglilinis ng katawan, 10 piraso
 2. Aklat: Just Add Dirt nina Becky Bravo at Jason Moss (Adrana House, 2010)

PAMAMARAAN

 1. Paunang Pagtaya 
     Pangunahan ang klase sa isang laro kung saan:
  a. Hahatiin ang klase sa mga grupong may tig-walong miyembro
  b. Magtatago ang guro ng iba’t ibang gamit na pampaligo (hal. sabon, tuwalya, tabo, 
      atbp.) sa iba’t-ibang bahagi ng silid-aralan at karatig pook
  c. Bibigyang hudyat ng guro ang mga grupo na hanapin ang mga nakatagong bagay 
      sa pinakamabilis na paraan
  d. Ibabahagi ng mga grupo ang mga nahanap sa harap ng klase sa pamamagitan 
      ng pagsagot sa tanong ng guro na “Nasaan mo nahanap ang ___?”

 2. Tukoy-Alam
     Simulan ang talakayan kung saan magbabahagi ang bawat isa kung ano ginagawa nila 
     bago matulog.

 3. Tunguhin 
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin kung ano ang hindi ginawa ng bata sa kuwento 
     kaya’t may nahanap siyang mga gulay sa kung saan-saan. Saan kaya ito?

 4. Paglalahad
     Basahin ang kuwentong “Just Add Dirt” sa wikang Filipino.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Anyayahan ang klase na sumali sa laro kung saan bawat isang bata ay hahanap 
     ng kapareha at bawat pares ay bibigyan ng isang gulay; sasabihin ng guro na 
     “May tumubong gulay sa  (posisyon) (bahagi ng katawan) (hal. “May tumubong gulay 
     sa likod ng tainga”) at gagawin ito ng bata sa kaniyang kapareha. Magsasalit 
     ang magkapareha sa gawaing ito.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbabahagi ng sariling karanasan ukol sa paglilinis ng katawan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: larawan ni Miguel, ang bata sa kuwentong “Just Add Dirt” 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, malalaman natin kung paano ang tamang paglilinis ng ating 
     katawan.

 2. Paglalahad
     Magkuwento ng isang kathang isip na kuwento tungkol sa mga maaaring hakbang ni Miguel 
     sa paglilinis ng kaniyang katawan. Bigyang diin ang mga hakbang sa paliligo, paghuhugas 
     ng kamay at paa. 

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Magpakita ng iba’t ibang larawan sa mga hakbang sa paglilinis ng katawan. 
     Bigyang pagkakataon ang mga bata na ipaliwanag ang bawat larawan at pagsunod-sunurin 
     ang mga hakbang.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Pangunahan ang klase sa pag-awit ng “Paggising sa Umaga”, habang ipinapasa ang isang 
     gamit panglinis sa katawan (maaaring sabon, bimpo, atbp.). Sabihing “HINTO” kung kailan 
     nadarama ang tamang pagkakataon, at kung sino ang batang may hawak ng gamit 
     ay siyang magbabahagi ng kaniyang sariling hakbang sa pananatiling malinis ang katawan. 
     Ulitin ang gawain hanggat may oras.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Natutukoy kung magkatugma o hindi ang isang pares ng salita

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  kahon na may mga papel kung saan nakasulat ang pangalan ng mga bata

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tutukuyin natin ang mga salitang magkakatugma.

 2. Pagtuturo at Paglalarawan:
             Magbigay ng halimbawa ng mga bagay o salitang kaugnay sa paglilinis ng katawan. 
     Bigyang hamon ang mga bata na makapagbigay ng tugmang salita (o panggap na salita). 
     Bigyan ng premyo ang batang makakapagbigay ng pinakamaraming tugmang salita.

 3. Kasanayang Pagpapayaman
     Magbigay ng mga pares ng salita na magkatugma at di-magkatugma. Ipaliwanag ang 
     panuto ng gawain kung saan: imumuwestra ng mga bata ang paghuhugas ng kamay kung 
     magkatugma ang dalawang larawang ipakikita ng guro at imumuwestra ang pagbuhos 
     ng tubig kung hindi magkatugma.



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Naisasalaysay muli ang kuwentong “Just Add Dirt”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin: 
          Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating ikuwento muli ang “Just Add Dirt”

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Hatiin ang klase sa grupo na may tig-wawalong miyembro. Sabihan ang bawat grupo 
     na maghanda ng isang palabas kung saan itatanghal ang paboritong bahagi ng kuwentong 
     “Just Add Dirt”. Ipaalala sa bawat grupo na gamitin ang mga salitang tumutukoy sa posisyon 
     ng mga bagay sa pagkukuwentong muli ng kuwento.

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Hikayatin ang mga bata na ibahagi sa katabi ang paboritong tagpo sa kuwento.

 4. Pagtataya
     Bigyan ng sampung minuto ang klase upang maiguhit ang paboritong tagpo sa kuwento.

IKALIMANG NA ARAW
LAYUNIN:  Nahahanap ang mga itinagong gamit sa paliligo ng guro; Nasasagot ang tanong na: 
“Nasaan mo nahanap ang ___?”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bagay na ginagamit na panglinis ng katawan, 10 piraso

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin sa klase: Ngayong araw, susubukan nating tukuyin ang posisyon ng mga bagay sa 
     loob at labas ng silid aralan.

 2. Pagtataya
     Pangunahan ang klase sa isang laro kung saan:
  A. Hahatiin ang klase sa mga grupong may tig-walong miyembro
  B. Magtatago ang guro ng iba’t ibang gamit na pampaligo (hal. sabon, tuwalya, tabo, 
      atbp.) sa iba’t-ibang bahagi ng silid-aralan at karatig pook
  C. Bibigyang hudyat ng guro ang mga grupo na hanapin ang mga nakatagong bagay 
      sa pinakamabilis na paraan
  D. Ibabahagi ng mga grupo ang mga nahanap sa harap ng klase sa pamamagitan 
      ng pagsagot sa tanong ng guro na “Nasaan mo nahanap ang ___?”



LINGGO 13
Tema: Ang Aking Pamayanan--pangangalaga sa kapaligiran

Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga kasama sa tahanan
Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob at labas” sa isang pangungusap
Phonological Awareness: Naibibigay ang isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro

UNANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng katugma ng salitang ibinigay ng guro sa wikang Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: aklat:  “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan” : mga larawan ng 
                                 mga tauhan at iba’t-ibang gamit na makikita sa kuwento
PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtaya
     Sabihin: Pakinggan mabuti ang aking sasabihin at magbigay ng salitang katunog nito.   

      2. Tukoy-Alam
     Tanungin ang mga bata kung ano-ano ang ginagawa nila upang mapanatili 
     ang kalinisan ng kanilang bahay

     3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, makikinig tayo sa isang kuwento tungkol sa pag-aalaga sa ating 
     kapaligiran. Pagkatapos, magbibigay ako ng mga salita hango sa kuwento at magbibigay 
     naman kayo ng mga salitang katugma ng mga sasabihin ko. 

      4. Paglalahad
     Basahin:  Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan
   Author: Rene O. Villanueva
   Adarna House
                    
 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Para sa Guro:  Magpakita ng mga larawan ng mga tauhan ng kuwento, mga bagay o  lugar 
     na nabanggit sa kuwento at tumawag ng ilang piling mga bata na makapagbibigay 
     ng salitang tugma dito.
       
     Hal:  larawan ni Pol = (PUTOL, SIPOL, etc)



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Napag-iiba ang loob at labas ; Natutukoy kung ang isang bagay ay nasa  loob o labas; 
Natutukoy ang mga salitang magkatugma

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: aklat:  “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan”; mga larawan ng mga 
tauhan at iba’t-ibang gamit na makikita sa kuwento

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin:  Ngayong araw, tutukuyin natin ang kinalalagyan ng isang bagay--kung ito ay 
                          nasa loob o sa labas.  Susubukin din nating alamin kung ang mga pares ng 
                          salita ay magkatugma.

 2. Paglalahad
     Maglalaro ng Open the Basket
  a. Ipagpares ang mga bata.  Para sa tamang bilang ng pares, siguraduhing may 
      sapat na batang makapapasok sa loob ng bawat pares (o basket) at may isang 
                     batang maiiwan na walang basket.
  b. Palabasin muna sa mga basket ang mga bata (tandaan na ang bilang ay dapat higit 
                     ng isa sa mga basket)
  c. Sabihin:  “Open the basket” kung saan hudyat ito ng pagtaas ng kamay ng 
      magkapares para makalabas/pasok ng basket ang mga bata.
  d. Sabihin:  “Close the basket” na hudyat naman ng pagbaba ng kamay ng  
                     magkapares para hindi makalabas ang bata na nasa pagitan nila.
  e. Ang batang maiiwang walang basket ay uupo na at hindi na kasali sa laro.
  f. Pagkatapos sabihin na “close the basket”, tanungin ang mga bata:  “Sino ang nasa  
                   labas ng basket?” at “Magbigay ng 2 batang nasa loob ng basket?”
  g. Tandaan, kapag may batang uupo, may pares din na uupo.
  h. Ang huling batang matitira matapos umupo ang lahat ng mga pares ang siyang 
                     panalo.

 3.  Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Magdikit ng iba’t-ibang pares ng larawan ng pangngalan sa pisara.
  b. Pumili ng pares at tanungin ang mga bata kung ang dalawa (larawan) ay tugma.
  c. Kung ang mga larawan ay tugma, idikit ang pares sa loob ng basket na nakadikit 
      sa pisara ; kung hindi sila tugma, idikit ang pares sa labas ng basket.

      4. Kasanayang Pagpapayaman 
  a. Pumili ng ilang mga bata na lalahok sa gawaing pampisara.
  b. Pabunutin ng larawan ang mga bata mula sa basket na nasa pisara.
  c. Sabihan ang mga bata na kailangan nilang magbigay ng salitang tugma sa larawang 
      kanilang mabubunot mula sa loob ng basket.



IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Natutukoy kung tama ang gamit ng “loob” at “labas” sa pangungusap

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  mga larawan na nagpapakita kung ang isang bagay ay nasa loob o labas

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating gamitin sa tamang pangungusap ang mga 
              salitang “loob” at “labas”. 

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Sabihin: May mga larawan akong ipakikita sa inyo.  Sasabihin ninyo kung nasaan 
              mahahanap ang mga bagay na nasa larawan. (gamit ang mga salitang “loob” at “labas”)
 *Tumawag ng ilang piling bata. 

      3. Kasanayang Pagkabisa
     Sabihin: May mga larawan akong ipakikita sa inyo. Magbigay ng isang pangungusap 
              na nagsasabi kung nasaan makikita ang mga bagay sa larawan.
 *Tumawag ng ilang piling bata. 

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng tamang pangungusap gamit ang “loob” at “labas”

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: kahon na may lamang iba’t-ibang gamit 
PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, gagawa tayo ng mga pangungusap kung saan gagamitin 
              natin ang mga salitang “loob” at “labas.” 

      2. Kasanayang Pagpapayaman
     Sabihin:  Punan ang pangungusap na:  “Nasa (loob/labas) ang ___.” 
 *Tumawag lamang ng ilang piling mga bata 

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Sabihin: Mayroon akong isang mahiwagang kahon na naglalaman ng iba’t-ibang 
              gamit.  Bubunot kayo ng isa at sasabihin ninyo sa akin kung saan ninyo ito 
              pangkaraniwang nakikita.  Gagamitin natin ang mga salitang “loob” o kaya “labas”. 

      4. Pagtataya
  a. Igrupo ang mga bata (tig-lima bawat grupo).
  b. Magpagawa ng 2 pangungusap sa bawat grupo--isa gamit ang “loob” at isa gamit 
                     ang “labas”
  c. Pumili ng isang tagapag-ulat sa bawat grupo at ipaulat ang 2 pangungusap na 
                     kanilang ginawa. 



IKALIMANG ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbibigay ng salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  basket na may lamang iba’t-ibang larawan

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin:  Ngayong araw, magbibigay kayo ng salitang katugma ng salitang sasabihin ko. 

      2. Pagtataya
  a. Magdikit ng mga larawan sa pisara.
  b. Ihanda ang basket na naglalaman ng mga larawan ng katugmang salita ng mga 
                     larawang nakadikit sa pisara.
  c. Bubunot ang bawat bata ng larawan at tutukuyin ang katugmang pangngalan mula 
                     sa mga larawang nakadikit sa pisara

LINGGO 14
Tema: Ang Kasaysayan ng Aming Pamayanan (ano ang pinagmulan ng pangalan ng aming 
pamayanan)

Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang mga natatanging kaibigan 
sa paaralan
Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “loob” at “labas” sa isang pangungusap
Phonological Awareness: Nagbibigay ng isang salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro

UNANG ARAW
LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na ”Ano ang ibig sabihin ng pangalan ng ating pamayanan?”

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtaya
     Pangunahan ang klase sa pagtukoy ng mga katangian ng pamayanan gamit ang mga 
     sumusunod na gabay na tanong:
  A. Ano-ano ang makikita sa ating pamayanan?
  B. Ano ang gusto mo tungkol sa ating pamayanan?

      2. Tukoy-Alam
     Magbigay ng halimbawa ng isang pangungusap na naglalarawan sa sariling pamayanan.
     Tumawag ng ilang mga bata upang magbigay ng pangungusap ukol sa mga katangian 
     ng pamayanan.

      3. Tunguhin
     Sabihin: Alam ba ninyo kung bakit  ________ ang tawag sa ating lugar? Ngayong araw, 
     aalamin natin.



 4. Paglalahad
     Ikuwento gamit ang mga payak na salita ang kasayayan ng pangalan ng sariling 
     pamayanan.
                       
 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Pangunahan ang klase sa isang talakayan ukol sa kanilang mga pananaw ukol 
     sa pangalan ng pamayanan.

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng opinyon tungkol sa napakinggang pinagmulan ng pangalan ng pama-
yanan

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin:  Angkop ba ang pangalan ng lugar natin para dito? Kung kayo ay bibigyang 
     pagkakataon, babaguhin ba ninyo ito? Ano?

      2. Paglalahad
     Pangunahan ang klase sa paggawa ng isang concept web sa pisara kung saan ibibigay 
     ng mga bata ang kanilang naiisip kapag sinabi ang _______ (pangalan ng pamayanan). 
     Maaari ring dalhin ang talakayan ukol sa maaaring ibang pangalan ng pamayanan kung 
     sila ay bibigyang pagkakataon na magpangalan dito.

 Halimbawa ng Concept Web

Paz at Igme

maraming 
tao

PASIG

masaya



      3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Ibigay ang panuto ng gawain sa klase kung saan
  A. Magbigay ng mga impormasyon tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng grupo;
  B. Tatalon ang mga bata kung TAMA at iikot sa puwesto kung MALI ang impormasyon.

      4. Kasanayang Pagpapayaman 
     Pangkatin ang klase sa maliit na grupo. Sabihan ang mga grupo na mag-isip 
     sa pinakamalikhaing paraan ng ibang pangalan para sa lugar at maghanda upang ibahagi 
     ito sa harap ng klase.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng pangungusap gamit ang mga salitang “loob” at “labas”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan na nagpapakita kung ang isang bagay ay nasa loob o labas

PAMAMARAAN:  

      1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating gamitin sa tamang pangungusap ang mga 
     salitang “loob” at “labas”. 

      2. Kasanayang Pagpapayaman
     Magpakita ng iba’t-ibang larawan kung saan nasa maling posisyon ang mga bagay 
     (ang mga nasa loob ay nasa labas at kabaligtaran). Tanungin ang klase kung ano ang 
     kanilang palagay ukol dito. Tanungin ang klase kung bakit mahalagang nasa tamang lugar 
     ang mga bagay.

      3. Kasanayang Pagkabisa
     Ibigay ang panuto ng gawain sa klase kung saan
  A. Magpapakita ng larawan ng mga bagay;
  B. Pipila ang mga bata sa hanay na TAMA kung naaayon ang posisyon 
      at sa MALI kung hindi.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng salitang katugma ng salitang naibigay ng kaklase

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan ng mga bagay na ang pangalan ay magkatugma

PAMAMARAAN:  

      1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, titignan natin ang galing ng bawat isa sa pag-iisip ng mga 
     magkakatugmang salita.

      2. Kasanayang Pagpapayaman
     Pangunahan ang klase sa isang laro kung saan magpaparamihan ang bawat grupo 
     ng maibibigay na salitang katugma ng ibinigay ng guro.



IKALIMANG ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbibigay ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa pamayanan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

      1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin kung ano ang paborito nating gawain 
     sa pamayanan.

 2. Pagtataya
     Pagtambalin ang mga bata. Payuhan na mag-isip ng isang piling gawain o aktibidad 
     at maghanda na ibahagi ito sa harap ng klase gamit ang mga pangugusap na 
     may salitang LOOB at LABAS.

UNANG ARAW
LAYUNIN: Naibabahagi ang mga gawaing pambahay sa sariling tahanan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  larawan ng iba’t-ibang gawaing bahay ; kopya ng kantang “Magtanim ay Di 
Biro”; mga larawan ng iba’t-ibang ginagawa sa awiting “Magtanim ay Di Biro”
PAMAMARAAN:  

      1. Paunang Pagtaya
     Sabihin: May mga larawan akong ipakikita sa inyo.  Kung ang larawang ipakikita ko ay 
     gawaing pambahay, tatakbo kayo papunta sa harap ng silid.  Kung ang larawang ipakikita 
     ko ay gawaing pampaaralan, tatakbo kayo sa likod ng silid.

      3. Kasanayang Pagkabisa
     Pagtambalin ang mga bata at payuhan na magbigay ng mga magkakatugmang salita 
     sa bawat isa.
 
      4. Pagtataya
     Pangunahan ang klase sa pampisarang gawain kung saan magpapakita ang guro 
     ng mga larawan at pagtatambalin ng mga piling bata ang bagay na ang pangalan 
     ay magkatugma.

LINGGO 15
Tema: Ang mga Pagbabago sa Ating Pamayanan

Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Naisasalaysay ang iba’t-ibang gawaing                    
tahanan at pampaaralan gamit ang payak na salita
Gramatika: Nagagamit nang wasto ang salitang “Harap” at “Likod” sa pangungusap
Phonological Awareness: Nagbibigay ng dalawa o higit pang salitang katugma ng salitang ibinigay ng 
guro



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Naibabahagi ang mga karanasan ukol sa gawaing pampaaralan

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw,  magbabahagi kayo ng inyong mga karanasan ukol sa mga gawain 
     ninyo sa paaralan.

      2. Paglalahad
     Para sa Guro: Tumawag ng ilang piling bata para ibahagi ang kanilang gawaing bahay; 
     itala ang mga ito sa pisara.

      3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Para sa Guro: Tumawag ng ilang piling mga bata at itala ang kanilang mga karanasang 
     pampaaralan. 

      2. Tukoy-Alam
     Sabihin: Ipakikita ko ulit ang mga larawan sa inyo. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang 
     ginagawa sa larawan gamit ang wikang Filipino.

      3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, ibabahagi natin ang mga gawain natin sa ating mga tahanan

      4. Paglalahad
     Awitin:  “Magtanim ay Di Biro”

   Magtanim ay Di Biro
 
   Magtanim ay di biro.
   Maghapong nakayuko.
   Di naman makatayo.
   Di naman makaupo.

   Halina, halina, mga kaliyag.
   Tayo ay magsipag-unat-unat.
   Magpanibago tayo ng lakas.
   Para sa araw ng bukas.
                       
 5.  Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Ipakita muli ang mga larawang ginamit sa pagtuturo ng awit.  
  b. Tumawag ng ilang piling bata at ipaugnay ang larawan sa kanilang sariling 
      karanasan.

 GAWAING BAHAY: Mag-survey ng nakatatandang kapamilya ukol sa kanilang sariling 
 karanasan sa paaralan noong sila ay bata pa.



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nasasabi ang pangalan ng lugar kung saan natatagpuan ang mga hayop 
       at halaman sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: “Tong-Tong” (song chart) 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating sabihin ang mga pangalan ng lugar kung saan 
     natatagpuan ang mga hayop at halaman.

 2.  Paglalahad
  a. Kantahin ang “Tong-Tong” kasama ang klase

   “Tong-Tong”
   
   Tong, tong, tong, tong, pakitong-kitong
   Alimango sa dagat
   Malaki at masarap
   Mahirap mahuli
   Sapagkat nangangagat

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Sabihin: Tularan ako sa pagpalakpak nang papantig ng mga pangalan ng lugar kung
     saan maaari ninyong matagpuan ang mga hayop at halaman.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Tumawag ng piling mga bata at ipapalakpak nang papantig ang pangalan ng lugar kung 
     saan maaari makatagpo ng mga hayop at halaman habang binibigkas ito.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbibigay ng salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro kaugnay ng 
                  mga karanasan sa tahanan at paaralan, noon at ngayon

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magbibigay tayo ng mga salitang tugma na may kaugnayan sa 
     mga karanasan sa tahanan at dito sa paaralan, noong mga nakalipas na panahon 
     at ngayon.

 4. Kasanayang Pagpapayaman 
     Para sa Guro: Pumili ng ilang mga bata na maghahambing ng kanilang mga karanasan 
     sa mga karanasan ng mga matatanda sa kanilang tahanan.



IKALIMANG ARAW
LAYUNIN: Nakikilahok sa isang laro kung saan tatakbo sa harap ng silid kung ang ipinakitang 
larawan ay gawaing pambahay at tatakbo sa likod ng silid kung ang ipinakitang larawan ay gawaing 
pampaaralan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: Mga larawang nagpapakita ng mga halimbawa ng gawaing pambahay at mga 
gawaing pampaaralan 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, maglalaro tayo ng laro kung saan tatakbo kayo sa harap ng silid 
     kung ang ipinakitang larawan ay gawaing pambahay at tatakbo sa likod ng silid kung ang 
     ipinakitang larawan ay gawaing pampaaralan  

 2.  Pagtataya
  a. Magpakita ng mga larawan ng iba’t-ibang gawain sa paaralan at iba’t-ibang gawain 
      sa bahay
  b. Kung ang larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng gawaing bahay,  dapat tumakbo 
      ang mga bata sa harap ng silid ; kung gawaing pampaaralan, dapat silang tumakbo 
      sa likod ng silid.

      2. Kasanayang Pagpapayaman
     Sabihin:  Maglalaro tayo ng “stop dance”
     Para sa Guro: Kumanta ng “Magtanim ay Di Biro”.  Huminto makalipas awitin ang ilang 
     linya ng kanta. Sabihan ang mga bata na dapat hindi sila sasayaw o gagalaw kapag hindi 
     kumakanta ang guro. 
     TANDAAN: Ang mga batang gagalaw ay kailangang magbigay ng dalawang salitang 
     katugma ng salitang ibibigay ng guro. 

      3. Kasanayang Pagkabisa
     Sabihin: Magbibigay ako ng tatlong salita.  Kung ang tatlong salita ay magkakatugma, 
     tapikin ang balikat ng kaklase na nasa harap ninyo.  Kung ang tatlong salita ay hindi 
     magkakatugma, tapikin ang balikat ng kaklase na nasa likod ninyo.

      4. Pagtataya
  a. Igrupo ang mga bata (tig-lima o anim bawat grupo).
  b. Ituro ang grupo na dapat makapagbigay ng tatlong magkakatugmang salita.
  c. Kung tagumpay na makapagbigay ng mga salitang magkakatugma ang grupo, 
                    maaaring humakbang ang “tren” nila ng tatlong beses.  
  d. Ang unang grupo na makararating sa harap ng klase ang siyang tatanghaling 
                    panalo



LINGGO 16
Tema: Mga Tao sa Pamayanan

Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Naisasalaysay ang pangyayaring naranasan gamit 
ang payak na salita
Gramatika: Nagagamit ang “harap” at “likod”
Phonological Awareness: Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

UNANG ARAW
LAYUNIN: Naipagtutugma ang mga lugar sa pamayanan kung saan matatagpuan ang mga tao sa 
pamayanan 

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: “Sino Ang Filipino” (song chart) ; mga larawan ng piling lugar sa pamayanan 
(istasyon ng pulis, istasyon ng bumbero, barangay hall, heath center, atbp) 

PAMAMARAAN:  

 4. Paunang Pagtaya
     Para sa Guro:  Tumawag ng ilang piling mga bata para magbahagi sa klase ng kanilang 
     natatanging mga karanasan patungkol sa mga tao sa pamayanan 

 5. Tukoy-Alam
  a. Tanungin ang mga bata kung sino-sino ang mga kilalang tao sa kanilang 
      pamayanan.
  b. Isulat ang mga babanggitin ng mga bata sa talaan o pisara.

      3. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, pupunan natin ang:  “Ang mga (tao sa pamayanan) ay 
     matatagpuan / ay nagtatrabaho sa (lugar).”

      4. Paglalahad
  a. Magtanong ng dalawa hanggang tatlong tanong tungkol sa katangian ng mga 
      Pilipino.
  b. Ituro ang kantang “Sino Ang Filipino?” 

   Lyrics by: Rene O. Villanueva
   Music by: Mike Pedro

   Sino ang Pilipino?
   Ikaw ba o ako?
   Ako ay maputi
   Ika’y kayumanggi.

   Sino ang Pilipino?
   Ikaw ba o ako?
   Itim ang buhok ko
   Kulay-kalawang ang sa’yo.



   CHORUS

   O sina kaya? Sino kaya?
   Sino ang Pilipino?
   O sino kaya? Sino kaya?
   Sino ang Pilipino?

   Sino ang Pilipino?
   Ikaw ba o ako?
   Bilog ang mata ko
   Singkit ang mata mo.

   Sino ang Pilipino?
   Ikaw ba o ako?
   Bakit magkaiba
   Ang ating mga anyo?

   CHORUS:
   Tayo ay Pilipino
   Ito’y alam natin
   Kung Nanay o Tatay
   Ay Pilipino rin.

   Kung Nanay o Tatay
   Ay Pilipino rin
   Tayo ay Pilipino
   Pare-parehong Pilipino!

      5. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Magpakita ng larawan ng iba’t-ibang lugar sa pamayanan 
            b. Pumili ng ilang mga batang pupuno sa pangungusap na ito:  “Ito ang aming ___.  
     Dito nagtatrabaho ang mga ____. (o Dito makikita ang /ang mga ____)  ”



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagsasalaysay ng sariling karanasan ukol sa mga tao sa pamayanan gamit ang mga 
salitang “harap” at “likod”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  talaan na naglalaman ng mga halimbawang pangungusap gamit ang mga 
salitang “harap” at “likod” ; mga palatandaang papel, ang harap ay may TSEK at ang likod 
ay may EKIS. 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating magsalaysay ng inyong mga karanasan ukol sa 
     mga tao sa pamayanan gamit ang mga salitang “harap” at “likod”.

      2. Paglalahad
  a. Ilagay ang talaan ng mga pangungusap na may mga salitang “harap” at “likod”
                     sa pisara.
  b. Basahin ang mga pangungusap sa klase ; bigyang diin ang tamang gamit ng 
                    “harap” at “likod”
  c. Maaaring iguhit o imuwestra ang mga pangungusap upang lalong higit na      
                     maintidihan ng mga bata ang wastong gamit ng mga salitang “harap” at “likod” sa    
                     wikang Filipino. 

      3. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Bigyan ng palatandaang papel ang mga bata kung saan ang HARAP ay may isang 
                    malaking TSEK at ang likod naman nito ay may isang malaking EKIS. 
  b. Magbigay ng mga payak na pangungusap gamit ang “harap” at “likod”.
  c. Kung tama ang pagkakagamit ng mga salitang “harap” at “likod” sa pangungusap 
      na sasambitin ng guro, itaas ang harap ng palatandaang papel (tsek);  kung mali 
      ang pagkakagamit ng mga salitang “harap” at “likod” sa pangungusap, itaas ang 
      likod na bahagi nito (ekis)

      4. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Tumawag ng ilang piling mga bata na magbibigay ng payak na pangungusap na 
                     gamit ang mga salitang “harap” at “likod”
  b. Kung tama ang pangungusap na ibibigay ng bata, ituturo ng mga kaklase ang harap 
                     ng silid ; kung mali, ituturo ng mga kaklase ang likod ng silid



IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Nakikilahok sa isang laro kung saan makapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita 
ang bawat grupo

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: isang kahon na may lamang mga bagay o larawan ng iba’t-ibang mga  bagay 
(50% ay may isa o higit pang katugma) 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, maglalaro tayo ng isang laro patungkol sa mga salitang 
     magkakatugma 

      2. Kasanayang Pagpapayaman
     Para sa Guro: Igrupo ang mga bata sa tig lilima (o anim, depende sa bilang nila).
     Sabihin: Magbibigay ako ng salita at tulong-tulong kayo sa inyong grupo na mag-iisip ng 
     dalawa o higit pang mga salitang tugma sa aking mga babanggitin.  Ang grupong may 
     pinakamaraming tamang sagot ang siyang mananalo. 

     3. Kasanayang Pagkabisa
     Sabihin: May mga larawan at totoong mga bagay sa loob ng aking kahon. Bubunot ako ng 
     tatlong bagay, kung ang mga pangalan ng mga bagay na ito ay magkakatugma, ituro ang 
     mga hinlalaki paloob at kung hindi lahat ay magkakatugma, ituro ang mga hinlalaki 
     palabas.

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbibigay ng mga pangungusap na may kaugnayan sa mga tao sa pamayanan 
gamit ang “harap” at “likod”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  mga larawan ng mga tao sa pamayanan (dalawa bawat tao, isang nakaharap at 
isang nakatalikod)

PAMAMARAAN:  

      1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magbibigay tayo ng mga pangungusap na may kaugnayan sa 
              mga tao sa pamayanan gamit ang harap at likod.

      2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Idikit ang mga larawan (nakaharap) ng mga tao sa pamayanan sa pisara.
  b. Idikit ang mga kaparehang larawang nakatalikod sa likod ng silid.
  c. Tumawag ng ilang piling mga batang magpapares ng mga larawan ng 
                    iba’t-ibang  tao sa pamayanan

      3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Ipalarawan sa mga bata ang mga larawang nabuo nila gamit ang mga salitang 
                    “harap” at “likod.”
    
      4. Pagtataya
     Para sa Guro:  Bigyan ng pagkakataong magbahagi ng pansariling karanasan ang mga 
     bata ukol sa mga nabuo nilang mga tao sa pamayanan.  (hal:  pulis, bumbero, tindera, 
     tsuper ng dyip)



IKALIMANG ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbabahagi ng mga natatanging karanasan patungkol sa mga tao sa pamayanan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  bond paper ; lapis at mga gamit na pangkulay

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magbabahagi kayo ng inyong mga naging karanasan 
              patungkol sa mga tao sa pamayanan.

      2. Pagtataya
  a. Bigyan ng bond paper, lapis, at mga pangkulay ang bawat bata.
  b. Sabihin:  Iguhit ang larawan ng tao sa pamayanan na nais ninyo maging paglaki.
  c. Pagkatapos ng pagguhit, pumili ng ilang piling bata para maibahagi sa klase ang 
                    kanilang trabaho. 

LINGGO 17
Tema: Ang ating mga Bayani

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  
Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Naisasalaysay ang pangyayaring nasaksihan gamit 
ang payak na salita
Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “ibabaw” ,“ilalim” at “gitna” sa pagngungusap
Phonological Awareness: Nagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

UNANG ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang mga bayani gaya ng mga mang-aawit, pintor, at manunulat

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Ako’y isang Pinoy”, larawan ni Dr.Jose Rizal, larawan ng mga 
lokal na bayani gaya ng mga tanyag na manunulat, mang-aawit, pintor, atbp 

PAMAMARAAN

 1. Paunang Pagtaya 
     Itanong sa mga bata kung sino ang bayani para sa kanila.

 2. Tukoy-Alam
     Itanong sa mga bata kung ano ang naiisip nila tuwing nababanggit ang salitang bayani. 
     Isulat ang mga sagot nila sa semantic web.



 3. Tunguhin 
     Sabihin: Ngayong araw, malalaman natin kung sino-sino pa ang ibang mga bayani.

 4. Paglalahad
     Ipakita sa mga bata ang larawan ni Dr. Jose Rizal. Ipaliwanag sa kanila na siya 
     ang pambansang bayani ng Filipinas. Sabihin ang mga dahilan kung bakit siya naging 
     bayani.

        Ituro sa mga bata ang awit na “Ako’y Isang Pinoy”.

   Intro:

   Ako’y isang Pinoy sa puso’t diwa
   Pinoy na isinilang sa ating bansa
   Ako’y hindi sanay sa wikang mga banyaga
   Ako’y Pinoy na mayroong sariling wika.

   Koro:
   Wikang pambansa ang gamit kong salita
   Bayan kong sinilangan
   Hangad kong lagi ang kalayaan.

   Si Gat Jose Rizal nuo’y nagwika
   Siya ay nagpangaral sa ating bansa
   Ang hindi raw magmahal sa sariling wika
   Ay higit pa ang amoy sa mabahong isda.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Ipaliwanag sa mga bata na maliban kay Dr.Jose Rizal, marami pang ibang bayaning 
     Filipino. Ibigay na halimbawa ang mga lokal na bayani gaya ng mga tanyag na manunulat, 
     mang-aawit, pintor, atbp. Ipakita ang mga larawan ng mga ito.

BAYANI



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN:  Natutukoy kung ang bagay ay nasa “ibabaw”, “ilalim” o “gitna”

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: tsart ng awit na “Ako’y isang Pinoy”, larawan ng isang lokal na bayani na 
ipinapakita ang kaniyang kagamitan na nasa gitna ng dalawang bagay, larawan ng isang lokal na 
bayani na ipinapakita ang kaniyang kagamitan na nasa ilalim ng isang bagay, larawan ng isang lokal 
na bayani na ipinapakita ang kaniyang kagamitan na nasa ibabaw ng isang bagay

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang wastong gamit ng mga salitang “ibabaw”, 
     “ilalim” at “gitna” sa pangungusap 

 2. Paglalahad
     Ipaawit muli sa mga bata ang “Ako’y Isang Pinoy”

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Idikit sa pisara ang larawan ng isang lokal na bayani na ipinapakita ang kaniyang 
      kagamitan na nasa gitna ng dalawang bagay. Halimbawa: pintor na may dibuho 
      sa gitna ng dalawang pinto. Sabihin: Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nasaan 
      ang dibuho? Nasa gitna ng mga pinto ang dibuho. Magbigay ng iba pang 
      halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng salitang “gitna”.
  b. Idikit sa pisara ang larawan ng isang lokal na bayani na ipinapakita ang kaniyang 
      kagamitan na nasa ibabaw ng isang bagay. Halimbawa: Mang-aawit na may 
      mikropono sa ibabaw ng mesa. Sabihin: Ano ang nakikita ninyo sa larawan? 
      Nasaan ang mikropono? Nasa ibabaw ng mesa ang mikropono. Magbigay ng iba 
      pang halimbawa ng pangungusap na gumagamit ng salitang “ibabaw”.
  c. Idikit sa pisara ang larawan ng isang lokal na bayani na ipinapakita ang kaniyang 
      kagamitan na nasa ilalim ng isang bagay. Halimbawa: Manunulat na may papel 
      sa ilalim ng aklat. Sabihin: Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Nasaan ang lapis? 
      Nasa ilalim ng aklat ang lapis. Magbigay ng iba pang halimbawa ng pangungusap 
      na gumagamit ng salitang “ilalim”.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Kumuha ng isang bagay at ilagay ito sa “ibabaw”, “ilalim” at “gitna” ng iba pang bagay 
     sa silid. Sabihin: Kapag nasa ibabaw ang bagay, hawakan ang ulo. Kapag nasa ilalim 
     ang bagay, hawakan ang paa. Kapag nasa gitna ang bagay, hawakan ang tiyan. 



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “ibabaw” ,“ilalim” at “gitna” sa pagngungusap

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga papel, mga lapis, mga pangkulay

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin: Ngayong araw, gagamitin natin sa pangungusap ang mga salitang “ibabaw”,
     “ilalim” at “gitna”

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Tumawag ng isang bata at papuntahin sa harap. Paupuin siya sa ibabaw ng mesa. 
      Tumawag ng isa pang bata upang kumpletuhin ang pangungusap: 
      Nasa___ng ___ si ___.
  b. Tumawag ng isa pang bata at padapain siya sa ilalim ng mesa. Tumawag ng isa pang 
      bata upang kumpletuhin ang pangungusap: Nasa___ng ___ si ___.
  c. Tumawag ng isa pang bata at patayuin siya sa gitna ng dalawang silya. Tumawag 
      ng isa pang bata upang kumpletuhin ang pangungusap: Nasa___ng ___ si ___.

 3. Kasanayang Pagkabisa
     Pumunta kasama ng mga bata sa iba’t-ibang bahagi ng paaralan. Hatiin ang klase 
     sa tatlong pangkat. Ang Pangkat A ay kailangang humanap ng mga bagay na nasa ibabaw. 
     Ang Pangkat B ay kailangang humanap ng mga bagay na nasa ilalim. Ang Pangkat C 
     ay kailangang humanap ng mga bagay na nasa gitna.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Nagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  goma/garter

PAMAMARAAN:  

 4. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magbibigay tayo ng halimbawa ng magkakatugmang salita.

 5. Kasanayang Pagpapayaman
     Hatiin ang klase sa mga pangkat na binubuo ng 4-5 miyembro. Magbigay ng isang salita 
     sa bawat pangkat. Halimbawa: pintor, manunulat, mananayaw, atbp. Bawat miyembro 
     ay kailangang magbigay ng salitang katugma ng salitang ibinigay ng guro sa pangkat.
 
 6. Kasanayang Pagkabisa
  a. Maglaro ng Chinese garter. Itali ang magkabilang dulo ng goma/garter. Magsabi 
      ng isang salita. Bawat bata ay kailangang magsabi ng tatlong salitang katugma 
      nito. Kapag tama ang sagot, maaaring talunin ng bata ang goma/garter.
  b. Magbigay ng panibagong salita at ipagawang muli ang panuto (a). Taasan ng 
      limang pulgada ang goma/garter bago patalunin ang mga bata.
  c. Ulitin ang laro hanggang umabot sa ulo ang taas ng goma/garter.



IKALIMANG NA ARAW
LAYUNIN:  Naisasalaysay ang pangyayaring nasaksihan gamit ang payak na salita

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga papel, mga lapis, mga pangkulay

PAMAMARAAN:  
 
 1. Tunguhin
     Ngayong araw, ibabahagi natin sa klase ang ginawa ng mga taong itinuturing nating 
     bayani.
 2. Pagtataya
  a. Ipaalala sa klase ang talakayan noong unang araw tungkol sa kung sino ang bayani 
      para sa kanila. Itanong sa mga bata kung sino ang bayani sa kanilang tahanan 
      at ang dahilan kung bakit ito ang kanilang napili.
  b. Ipaguhit  sa mga bata ang isang pangyayaring kanilang nasaksihan kung saan 
      nagpamalas ng kabayanihan ang kanilang kasama sa bahay.
  c. Tumawag ng ilang mga bata upang ibahagi ang iginuhit sa klase.

 4. Pagtataya
     Base sa gawain sa kasanayang pagkabisa, tumawag ng mga bata upang kumpletuhin ang 
     mga pangungusap na “Nasa ibabaw ng __ ang __.”, “Nasa ilalim ng ___ ang ___.” at 
     “Nasa ____ ng __ ang ____.” 

LINGGO 18
Tema:   Mga Natatanging Lugar sa Pamayanan: pokus sa paaralan

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
 1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan:  Naibabahagi ang mga pangyayaring 
     naranasan; Nakapagbibigay ng opinyon at hinuha ukol dito
 2. Gramatika: Nagagamit nang wasto ang mga salitang “ibabaw”, “ilalim” at “gitna” 
     sa pangungusap
 3. Phonological Awareness:  Nagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

UNANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagbabahagi sa pamamagitan ng pagguhit ng larawan ng tungkol sa paboritong 
karanasan sa paaralan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: “Ayokong Pumasok sa Paaralan!” Kuwento ni Rene O. Villanueva; Guhit ni Dindo 
A. Llana; Inilathala ng Cacho Publishing House, 1995

PAMAMARAAN

 1. Paunang Pagtataya 
     Tanungin sa klase: Gusto mo ba ang pumapasok sa paaralan? Ano ang paborito mong 
     pangyayari o karanasan sa paaralan? Bigyang pagkakataon ang mga bata na magbahagi.

 2. Tukoy-Alam



IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nagagamit ang mga salitang “ibabaw” at “ilalim” sa mga pangungusap na tumutukoy sa 
paboritong lugar o karanasan sa paaralan

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, tayo’y muling magsasanay sa paggamit ng “itaas”, “ibaba” at 
     “gitna” sa mga pangungusap.

 2. Paglalahad
     Tumawag isa-isa ng mga bata upang magbahagi ng mga tampok na bahagi ng 
     kuwentong “Ayokong Pumasok sa Paaralan!” hanggang sa makumpleto ang saysay nito 
     (halimbawa, tatawag ng isang bata upang ilahad gamit ang payak na salita ang simula, 
     at tatawag muli ng isa pa upang ipagpatuloy ito, at isa pa muli hanggang sa matapos).

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
     Gamit ang mga pangungusap na mula sa kuwento, ilahad ang tamang gamit ng mga 
     salitang “itaas”, “ibaba” at “gitna”. Maaaring gumamit ng totoong bagay upang ipahayag 
     o imodelo ang ideya.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
     Pangunahan ang klase sa isang laro kung saan mailalagay nila ang bola sa tinurang 
     posisyon na maaaring maging ITAAS, IBABA o GITNA. 

     Tumawag ng ilang mga bata upang magbahagi ng kanilang paboritong lugar sa paaralan 
     at ilarawan ang karaniwang ginagawa sa lugar na ito.

 3. Tunguhin 
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang mga dahilan natin kung bakit gusto natin 
     ang pumasok sa paaralan.

 4. Paglalahad
           Ibahagi ang kuwentong “Ayokong Pumasok sa Paaralan!” ni Rene Villanueva.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
     Simulan ang talakayan ukol sa kuwento sa pagsasabi ng mga naging dahilan ng bata 
     sa kuwento kung bakit niya ayaw pumasok sa paaralan. Ihambing ang nararamdaman 
     ng bata sa maaaring nararamdaman ng mga mag-aaral. Ipaguhit sa klase ang kanilang 
     mga personal na dahilan kung bakit nila gusto ang pumasok sa eskuwela.



IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, titignan natin kung kaya na nating magbigay ng mas maraming 
     salitang magkakatugma.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Payuhan ang klase na ipalakpak ang mga kamay kung ang salitang babanggitin 
     ay hindi katugma ng mga kasama nito sa serye. Magbigay ng mga 10 pangkat ng serye 
     ng salitang magkakatugma na may tig-isang pambiso.
 
 3. Kasanayang Pagkabisa
     Magbigay ng salita at tumawag ng mga bata upang magbigay ng dalawa o higit pang 
     salitang katugma nito (may saysay na salita o wala).

IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang posisyon ng isang bagay sa paaralan gamit ang mga salitang “ibabaw”, 
“ilalim” at “gitna” sa isang laro

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga larawan ng iba’t ibang bagay sa tahanan at mga larawan ng kinalalagyan 
ng mga ito

PAMAMARAAN:  

 6. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang posisyon ng mga paborito nating lugar 
     sa paaralan 
 
 7. Kasanayang Pagpapayaman
     Magpakita ng mapa ng paaralan sa klase. Tukuyin ang mga tampok na lugar. 
     Gumamit ng mga salitang “itaas”, “ibaba” at “gitna” sa paglalarawan.
 
 8. Kasanayang Pagkabisa
     Maghanda ng isang treasure hunt game kung saan bawat grupo sa klase ay bibigyan 
     ng mapa at unahan ang mga ito na mahanap ang itinagong bagay. 
 
 9. Pagtataya
     Tumawag ng ilang bahagi upang ilarawan ang eksaktong lokasyon ng itinagong bagay 
     sa treasure hunt game gamit ang mga salitang ITAAS, IBABA at GITNA.



IKALIMANG NA ARAW
LAYUNIN:  Naibabahagi ang piling karanasan sa paboritong lugar sa paaralan gamit ang wikang 
Filipino 

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
 1. Tunguhin
     Ngayong araw, gagawa tayo ng mural kung saan maaari nating ipakita ang mga bagay 
     na gusto natin tungkol sa ating paaralan.

 2. Pagtataya
     Igrupo ang klase sa tig-walong bata, at maaaring (a) bigyan ng lugar o pader sa paligid 
     (b) bigyan ng manila paper ang bawat grupo kung saan maaari nilang iguhit ang kanilang 
     mga paboritong karanasan ukol sa pag-aaral sa eskuwela.

LINGGO 19
Tema:   Ang Mga Mahahalagang Lugar sa Ating Pamayanan

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  
 1. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Naibabahagi ang pangyayaring 
     nasaksihan; nakapagbibigay opinyon at hinuha ukol dito
 2. Gramatika: Natutukoy ang mga pandiwa sa mga pangungusap 
 3. Phonological Awareness: Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

UNANG ARAW
LAYUNIN:  Natutukoy ang mga mahahalagang lugar sa pamayanan at ilang gawain dito sa wikang 
Filipino

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: iba’t-ibang larawan ng mga mahahalagang lugar sa pamayanan; mga puzzle ng 
mga mahahalagang lugar sa pamayanan

PAMAMARAAN:  

 1. Paunang Pagtaya
     Sabihan ang mga bata na magbigay ng isang mahalagang lugar sa pamayanan.

 2. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong  araw, tatalakayin natin ang mga iba’t-ibang mahahalagang lugar 
     sa pamayanan

 3. Tukoy-Alam
     Magpakita ng mga larawan ng mga mahahalagang lugar sa pamayanan at itanong 
     sa mga bata ang pangalan ng bawat isa.

 4. Paglalahad



  a. Hatiin ang klase sa sampung pangkat at bigyan ang bawat pangkat ng isang puzzle
  b. Kailangang isigaw ng pangkat ang pangalan ng nabuo nilang puzzle.

 5. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Ipakita sa buong klase ang mga nabuong puzzle.
  b. Tanungin ang mga bata tungkol sa mga ginagawa sa mga lugar na ito 
      sa pamayanan.

IKALAWANG ARAW
LAYUNIN: Nakapagsasalaysay ng isang pangyayaring nasaksihan sa isang mahalagang lugar sa 
pamayanan gamit ang mga pandiwa sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: aklat na “But that Won’t Wake Me Up”

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, mag-aaral tayo tungkol sa mga pandiwa.

 2. Paglalahad
     Basahin ang kuwentong “But that Won’t Wake Me Up.”

 3. Pagtuturo at Paglalarawan
  a. Tumawag ng mga batang magbibigay ng mga ginawa ng nanay at bata sa kuwento 
      para magising siya kinabukasan.
  b. Ipaliwanag na may mga salitang nagsasaad ng kilos at tinatawag itong pandiwa.

 4. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Hatiin ang klase sa limang pangkat.
  b. Ipaliwanag na ang bawat miyembro ay magbabahagi ng isang nasaksihang 
      pangyayari sa isang mahalagang lugar sa pamayanan gamit ang mga pandiwa.
  c. Umikot sa mga pangkat upang marinig ang pagbahagi ng mga bata ng kanilang 
      nasaksihan gamit ang mga pandiwa.

IKATLONG ARAW
LAYUNIN: Natutukoy ang pandiwa sa pangungusap sa wikang Filipino.

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN: 

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, muli nating tatalakayin ang mga pandiwa.



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bato

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magkakaroon tayo ng mga gawain tungkol sa mga tugmang salita.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Magkaroon ng laro kung saan pipiringan ang isang bata at kung sino ang kaniyang 
      mahawakan ay kailangang magbigay ng tatlo-lima magkakatugmang salita.
  b. Pagkatapos, siya naman ang pipiringan at hahawak ng susunod na taya.

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Magkaroon ng isa pang laro kung saan ang sinumang batang makapagbibigay 
      ng dalawa-tatlong salitang katugma ng ibinigay na salita ay tatayo sa harap 
      at hahawak sa kamay ng guro.

  b. Siya rin ang mag-iisip ng panibagong salita na kailangang mabigyan ng mga 
      tugmang salita. Ang sinumang may dalawa-tatlong tamang sagot ay tatayo at 
      hahawak naman sa kamay niya.

 4. Pagtataya
  a. Magbigay ng sampung salita (may lima-walong magkakatugma at may dalawang 
      hindi)
  b. Tumawag ng mga piling batang makakapagsabi ng tatlo-limang salitang 
      magkakatugma mula sa mga ibinigay ng guro.
  c. Magsabi muli ng sampung salita at tumawag uli ng mga batang magsasabi 
      ng mga tatlo-limang salitang magkakatugma sa mga nabanggit.
  d. Ulitin ang gawain ng ilang beses.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
     Magkaroon ng isang laro sa klase kung saan iaarte ng mga bata ang mga pandiwang 
     nakapaloob sa mga sasabihing pangungusap.

 hal. Ang mga bata ay tumatalon.

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Ipagpares ang mga bata at pag-isipin ang bawat isa ng pangungusap na may 
      mga pandiwa.
  b. Sasabihin ng isa ang kaniyang pangungusap at kailangang tukuyin naman ng 
      ikalawa kung alin ang pandiwa sa nabanggit na pangungusap.
  c. Kapag hindi ito nahulaan, magbibigay ng ikalawang pangungusap ang kapareha.



IKAAPAT NA ARAW
LAYUNIN: Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita sa wikang Filipino

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bato

PAMAMARAAN:

 1. Tunguhin
     Sabihin: Ngayong araw, magkakaroon tayo ng mga gawain tungkol sa mga tugmang salita.

 2. Kasanayang Pagpapayaman
  a. Magkaroon ng laro kung saan pipiringan ang isang bata at kung sino ang kaniyang 
      mahawakan ay kailangang magbigay ng tatlo-limang magkakatugmang salita.
  b. Pagkatapos, siya naman ang pipiringan at hahawak ng susunod na taya.

 3. Kasanayang Pagkabisa
  a. Magkaroon ng isa pang laro kung saan ang sinumang batang makapagbibigay 
      ng 2-3 salitang katugma ng ibinigay na salita ay tatayo sa harap at hahawak 
      sa kamay ng guro.
  b. Siya rin ang mag-iisip ng panibagong salita na kailangang mabigyan ng mga 
      tugmang salita. Ang sinumang may dalawa-tatlong tamang sagot ay tatayo 
      at hahawak naman sa kamay niya.

 4. Pagtataya
  a. Magbigay ng sampung salita ( may lima-walong magkakatugma at may dalawang 
      hindi)
  b. Tumawag ng mga piling batang makakapagsabi ng tatlo-limang salitang 
      magkakatugma mula sa mga ibinigay ng guro.
  c. Magsabi muli ng sampung salita at tumawag uli ng mga batang magsasabi 
      ng mga tatlo-limang salitang magkakatugma sa mga nabanggit.
  d. Ulitin ang gawain ng ilang beses.

LINGGO 20
Tema: Ang Ating Musika

MGA LINGGUHANG LAYUNIN: 
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nakikinig at nagtatanong patungkol 

sa narinig na personal na salaysay ng iba
2. Gramatika: Natutukoy ang mga pandiwa sa mga pangungusap

UNANG ARAW

LAYUNIN: Naiguguhit ang kahulugan ng awit na tinalakay sa klase
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

radyo/MP3 Player
kopya ng awit na “Mamang Sorbetero” ni Celeste Legaspi
tsart ng awit
papel at pangkulay



PAMAMARAAN
1. Paunang Pagtataya 

Balikan ang isang awit na tinalakay sa klase. Himukin ang mga bata na gawan ng kilos 
o galaw ang mga titik ng awit. Tanungin: Aling salita ang puwedeng gawan ng kilos? 
Aling salita ang hindi? 

2. Tukoy-Alam
Tanungin ang klase tungkol sa kanilang paboritong awit; tanungin kung bakit ito 
ang kanilang paboritong awit.

3. Tunguhin 
Sabihin: Ngayong araw, titingnan natin kung kaya nating iguhit ang ibig sabihin ng awit 
na “Mamang Sorbetero.”

4. Paglalahad
Patugtugin at pakinggan ang awit na “Mamang Sorbetero” ni Celeste Legaspi.

5. Pagtuturo at Paglalarawan
Pangunahan ang talakayan ukol sa awit. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na gabay 
na tanong:
a. Ano ang naramdaman ninyo habang pinakikinggan ang awit?
b. Tungkol saan ang awit?
c. Nakakita na ba kayo ng sorbetero? 
d. Nakatikim na ba kayo ng sorbetes?

6. Pagtataya
Ipamahagi ang mga papel at pangkulay at hikayatin ang klase na iguhit ang kanilang naiisip 
o nararamdaman ukol sa awit. 

IKALAWANG ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang mga pandiwa sa awit na “Mamang Sorbetero”
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

radyo/ MP3 Player
kopya ng awit na “Mamang Sorbetero” ni Celeste Legaspi
tsart ng awit

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin

Sabihin: Ngayong araw, tayo’y magsasanay sa pagtukoy ng mga salitang galaw.
2. Paglalahad

Talakayin muli ang awit na “Mamang Sorbetero” gamit ang isang rebus chart (chart 
na may mga larawan sa halip na salita; ang rebus chart para sa partikular na gawaing ito 
ay naka-pokus sa salitang galaw). Tukuyin ang pagkakaiba ng mga salitang galaw 
mula sa ibang salita.

3. Pagtuturo at Paglalarawan
Hatiin ang klase sa dalawang malalaking grupo. Maglaro ng charades gamit 
ang mga salitang galaw mula sa awit na “Mamang Sorbetero.”

4. Kasanayang Pagpapayaman
Balikan ang mga salitang ginamit sa charades; talakayin kung bakit salitang galaw 
ang mga ito. Himukin ang mga bata na magbigay ng mga salitang galaw sa pamamagitan 
ng pag-arte ng mga ito sa harap ng klase. 



IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng opinyon ukol sa musika gamit ang mga pangungusap 
na may pandiwa (Halimbawa: Nakikinig ako sa radyo tuwing umaga.)
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

bola

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

Tanungin ang klase: “Mahalaga ba ang musika para sa iyo? Sa paanong paraan?”
2. Kasanayang Pagpapayaman

Magpatugtog ng masayang musika sa klase at ipasa ang isang bola; payuhan 
ang klase na itigil ang pagpasa kasabay ng pagtigil ng musika. Ang mag-aaral 
na may hawak ng bola ay kailangang magbigay ng opinyon ukol sa musika. 

3. Kasanayang Pagkabisa
Tumawag ng ilang bata at himuking tukuyin ang pagkakapareho at pagkakaiba ng 
kanilang mga opinyon ukol sa musika mula sa opinyon ng kanilang kaklase.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng halimbawa ng awit na may pandiwa 
halaw sa mga awiting Filipino na natalakay sa klase 
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

Sabihin: Ngayong araw, titingnan natin kung alin sa ating mga 
pinakinggang awit ang may mga salitang kilos.

2. Kasanayang Pagpapayaman
Subukang balikan muli ang ilang awit na tinalakay sa klase. Tukuyin 
ang mga salitang kilos na matatagpuan sa mga ito.

3. Kasanayang Pagkabisa
Bigyang pagkakataon ang bawat isa na magbigay ng halimbawa ng salitang kilos.

4. Pagtataya
Tumawag ng ilang bata upang tumukoy ng mga awit 
(tinalakay sa klase o hindi) na may salitang kilos.

 
IKALIMANG NA ARAW

LAYUNIN: Naibibigay ang mga pandiwa sa isang awit na Filipino
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 



PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

Ngayong araw, titingnan natin kung sino ang grupong pinakamagaling 
sa pag-arte (interpret) ng mga awiting Filipino.

2. Pagtataya
Igrupo ang klase sa tig-walong bata. Bigyan ng piling awit ang bawat grupo at 
payuhang ipahayag ang kahulugan nito sa pamamagitan ng kilos o sayaw.
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