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QUARTERLY MATRIX OF COMPETENCIES IN THE MOTHER TONGUE -TAGALOG

CONTENT STANDARD FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

ORAL LANGUAGE 1.Listen and  respond to others

2.Listen attentively to stories
being read.

3..Participate actively during
story reading by making
comments and asking questions.

4..Participate in the reading of
poetry by clapping, chanting or
choral reading.

5. Listen and respond to texts  by
recalling the important details in
the story such as the
a. characters
b. setting
c. main events

6.Sequence  3 events in the story
by telling which happened first,
second, or last.

7.  Listen and relate events in the
story heard  to personal
experiences.
8. Listen and ask questions about
stories heard.

1
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9. Listen and predict possible
outcomes based on  what the
characters say or do.

10.Listen and infer the
characters’ feelings based on
their actions or what they say.

11..Listen and infer the
characters’ traits based on their
actions or what they say.

12.Listen and respond to the
story through discussion,
illustration, song, dramatization
and art.

13.Talk about personal
experiences.

14.. Listen and retell a story
heard in their own words, citing
the characters and important
events.

NOTE:SAME SKILLS IN ALL
GRADING PERIODS BUT OF

DIFFERENT LEVEL OF
CONTEXT
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PHONOLOGICAL SKILLS FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

.1.  Identify rhyming words in
nursery rhymes and simple
poems.

2.  Give pairs of rhyming words.

3.  Count the number of
syllables in a given word.

4.  Orally segment a two to
three-syllable word into its
syllabic parts.

5.  Give the beginning
consonant sounds of given
words.

6.  Give the new spoken word
when a specified phoneme is
added, changed or removed.

7.  Blend spoken simple
beginning sounds (onsets to
form new words.
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BOOK AND PRINT
KNOWLEDGE

1.  Use correctly the terms
referring to conventions of print:
(book, front and back cover,
beginning, ending, title, page,
author, and illustrator).

2.  Track the text in the correct
order:  page by page, left to
right, top to bottom.

3.  Differentiate letters from
words.

4.  Make one-to-one
correspondence between written
and spoken words.

5.  Point out that spoken words
are represented in written
language by specific sequence
of letters.

6.  Recognize correct spelling of
words.

7.  Observe some mechanics
when copying/writing
sentences:  capitalization, white
space between words and
correct punctuation marks.

1.  Use correctly the terms
referring to conventions of print:
( ending, title, page,
author, and illustrator).
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ALPHABET
KNOWLEDGE FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

1. Identify all the letters of the
alphabet, both upper and lower
case.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

2.  Write all the letters of the
alphabet, upper and lower case.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

3. Give the letter that begins the
name of a given object/picture.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

4. Identify the letters in the given
words.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

1. Identify all the letters of the
alphabet, both upper and lower
case.
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

(2.  Write all the letters of the
alphabet, upper and lower case.
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

3. Give the letter that begins the
name of a given object/picture.
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

4. Identify the letters in the given
words.
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

1. Identify all the letters of
the alphabet, both upper and
lower case.
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

(2.  Write all the letters of
the
alphabet, upper and lower
case.
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

3. Give the letter that begins
the name of a given
object/picture.
( cc,jj,ff,zz,qq,ww,xx,n)

(4. Identify the letters in the
given words.
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

1.  Identify all the letters
of the alphabet, both
upper and lower case.

2.  Write all the letters of
the alphabet, upper and
lower case.

3.  Give the letter that
begins the name of a
given object/picture.

4.  Identify the letters in
given words.
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WORD RECOGNITION FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

1. Give the sounds of all letters in the
alphabet.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

2. Show how spoken words are
represented by written letters that are
arranged in a specific order

((Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

3. Blend specific letters to form words
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

4. Match words with pictures or objects.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

5. Read  words using phonics knowledge.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

1. Give the sounds of all letters in the
alphabet.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

2. Show how spoken words are
represented by written letters that are
arranged in a specific order
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

3. Blend specific letters to form words
Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

4. Match words with pictures or objects.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

5. Read  words using phonics knowledge.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

1. Give the sounds of all letters in
the alphabet.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

2. Show how spoken words are
represented by written letters
that are arranged in a specific
order
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

3. Blend specific letters to form
words
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

4. Match words with pictures or
objects.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

5. Read  words using phonics
knowledge.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

1. Give the sounds of all
letters in the alphabet.

2. Show how spoken words
are represented by
written letters that are
arranged in a specific
order

3. Blend specific letters to
form words

4. Match words with
pictures or objects.

5. Read  words using
phonics knowledge.
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6. Sound out unfamiliar words by using
phonics knowledge

(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

7. Read by sight words listed in Appendix
__

(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

8. Read phrases, sentences and short
stories containing high frequency
words and words studied

(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

6. Sound out unfamiliar words by using
phonics knowledge
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

7. Read by sight words listed in Appendix
__
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

8. Read phrases, sentences and short
stories containing high frequency
words and words studied
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww

6. Sound out unfamiliar words by
using phonics knowledge
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww
)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

7. Read by sight words listed in
Appendix
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww
)
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

8. Read phrases, sentences and
short stories containing high
frequency words and words
studied
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,K
k,)
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

6. Sound out unfamiliar
words by using phonics
knowledge

7. Read by sight words
listed in Appendix __

8. Read phrases, sentences
and short stories
containing high
frequency words and
words studied
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FLUENCY FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

1.Read aloud grade one level text
at a rate of approximately 60
words
per minute.

2.Read grade one level text with
an accuracy rate of 95-100%

3.Read with automaticity 100 first
grade high-frequency/ sight words
(Appendix ___)

4. Read grade one level text in
three-to-four word phrases with
appropriate intonation, expression
and punctuation cues

1.Read aloud grade one level
text  at a rate of approximately
60 words
per minute.

2.Read grade one level text
with an accuracy rate of 95-
100%

3.Read with automaticity 100
first grade high-frequency/
sight words (Appendix ___)

4. Read grade one level text in
three-to-four word phrases
with appropriate intonation,
expression and punctuation
cues



10

SPELLING FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

1.Understand that there is a correct way
to spell words

2. Spell and write words using
phonemic awareness and letter
knowledge

3.Correctly spell previously studied
words

1.Understand that there is a correct way
to spell words

2.Spell and write words using
phonemic awareness and letter
knowledge

3.Correctly spell previously studied
words

1.Understand that there is a
correct way to spell words

2.Spell and write words using
phonemic awareness and letter
knowledge .

3.Correctly spell previously
studied words

1.Understand that there is a
correct way to spell words

2.Spell and write words using
phonemic awareness and
letter knowledge .

3.Correctly spell previously
studied words

HANDWRITING 1.Write using a comfortable and
efficient pencil grip
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

2.Write upper case and lower case
letters in print using proper proportion.
(Mm,Aa,Ss,Ii,Oo,Ee,Bb,Uu,Tt,Kk,)

3.Write syllable/words/phrases
observing proper spacing between
letters/wordsphrases

4.Write simple sentences observing
proper correct punctuation marks and
capitalization(beginning of the first
letter  of the first word  and period at

1.Write using a comfortable and
efficient pencil grip
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

2.Write upper case and lower case
letters in print using proper proportion.
(Ll,Yy,Nn,Gg,Rr,Pp,Ng,Hh,Ww)

1.Write using a comfortable and
efficient pencil grip
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

2.Write upper case and lower case
letters in print using proper
proportion.
( Cc,Jj,Ff,Zz,Qq,Ww,Xx,N)

Write simple sentences
observing correct punctuation
marks and capitalization.

2.Write simple phrases
observing proper spacing
between words

3.Write simple sentences
observing correct punctuation
marks and capitalization.
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the end of simple sentence
COMPOSING

1.Write using letter forms/invented
spelling to represent thoughts and ideas

2.Write, using phonics knowledge,
words, phrases and short sentences to
represent ideas.

3.Write using phonic knowledge for
different purposes – sentences, short
stories, lists, etc.)

1.Write using letter forms/invented
spelling to represent thoughts and ideas

2.Write, using phonics knowledge,
words, phrases and short sentences to
represent ideas.

3.Write using phonic knowledge for
different purposes – sentences, short
stories, lists, etc.)

.)
1.Write using letter
forms/invented spelling to
represent thoughts and ideas

2.Write, using phonics knowledge,
words, phrases and short sentences
to represent ideas.

3.Write using phonic knowledge
for different purposes – sentences,
short stories, lists, etc.)

1.Write using letter
forms/invented spelling to
represent thoughts and ideas

2.Write, using phonics
knowledge, words, phrases
and short sentences to
represent ideas.

3.Write using phonic
knowledge for different
purposes – sentences, short
stories, lists, etc.)



12

GRAMMAR
AWARENESS FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

1.Identify names of persons, places and
things

2.  Use the correct noun markers (ang, ang
mga, si at sina ,at) in identifying common
and proper names

3. Give the proper names of persons,
places and things.

4.Write correctly the proper names

1. Identify the directional –
ito,iyan.iyon-prepositions in
sentences.

2.  Use the prepositions correctly in
constructing own sentences

3. Identify the pronouns used in
sentences.

4.Use pronouns correctly in talking
and in writing.

1.Identify action words in
sentences

2.Use the correct action words in
narrating one’s experiences

3. Identify describing words in
sentences

4.Use appropriate describing
words in talking about persons,
places and things

Give the synonyms and
antonyms of simple
describing words

VOCABULARY 1.Develop and use vocabulary by listening
to and discussing selections read aloud.

2.Get the meanings of words presented
through illustrations, demonstration, use of
synonyms and antonyms.

3.Identify words that name person, places
or things, and actions

4.Classify common words into conceptual
characteristics (e.g. animals, food, toys)

1.Draw on experiences to bring
meanings to words in context

2.Discuss meanings and develop
vocabulary through meaningful and
concrete experiences.

3.Begin to identify and use
synonyms, antonyms, homonyms
and multiple-meaning words
correctly

1. Use clues from context to
figure out what the words mean

2.Identify some words that
comprise contractions (e.g. can’t-
can not, isn’t- is not)

1.Recognize that two words
can make a compound word

9.
2.Understand that the
language used in school is
more formal than the
language used at home and
with friends
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FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

READING
COMPREHENSION

A.  Activating Schema and
Prior Knowledge

1. Predict what the story is about based on
personal experiences.

2.  Predict what the story is about based on
what one knows about characters, setting
and incidents.

3.  Relate events in the story to personal
experiences.

4. Confirm predictions after listening to a
story.

5. Modify prior knowledge based on new
knowledge from the story.

B. Comprehension of
Literary Texts

1.Recall important details in stories  read

2.Give the correct sequence of three events

3.Make inferences on the character’s
feelings and traits.

4.Respond to the story through
illustrations dramatization, and writing
activities.

1.Make inferences on what is likely
to happen next based on the events
in the story

2.Give the cause or the effect of
certain events in the story.

3 Cite the problem and/the most
likely solution.

1.Tell what the story is all about
based on the illustration, title or
important events in the story.

2 Tell if the story is real or fantasy.

3.Give another possible ending of
the story.

1 Give one’s opinion, based
on personal experiences.

2 Identify the pair of rhyming
words in short poems.
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FIRST GRADING SECOND GRADING THIRD GRADING FOURTH GRADING

C. Comprehension of
Informational Text

Answer literal level questions about
expository text read.

Locate specific information in the
text to find answers to simple
questions.

1.Give the topic of expository text
read.

2.Follow a set of written or verbal
three-step directions with picture
cues.

3.State the meaning of some
environmental signs (e. g, traffic
safety, warning signs).

ATTITUDE TOWARD
LANGUAGE, LITERACY
AND LITERATURE

1. Manifest enjoyment of rhymes and short
poems by clapping, repeating some lines
and reciting them.

2. Show love for reading by listening
attentively during story reading, and
making comments.

3. Express love for stories by browsing the
storybooks read to them and asking to be
read more stories.

1. Manifest enjoyment of rhymes
and short poems by clapping,
repeating some lines and reciting
them.

2. Show love for reading by
listening attentively during story
reading, and making comments.

3. Express love for stories by
browsing the storybooks read to
them and asking to be read more
stories.

1. Manifest enjoyment of rhymes
and short poems by clapping,
repeating some lines and reciting
them.

2. Show love for reading by
listening attentively during story
reading, and making comments.

3. Express love for stories by
browsing the storybooks read to
them and asking to be read more
stories.

1. Manifest enjoyment of
rhymes and short poems by
clapping, repeating some lines
and reciting them.

2. Show love for reading by
listening attentively during
story reading, and making
comments.

3. Express love for stories by
browsing the storybooks read
to them and asking to be read
more stories.



Sequence of Letters
Frequency Word Count
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PAGKAKASUNOD-SUNOD NG MGA TITIK SA FILIPINO

BAITANG 1 (TAGALOG)
1. Mm 13. Nn 25. Qq

2. Aa 14. Gg 26. Vv

3. Ss 15. Rr 27. Xx

4. Ii 16. Pp 28. Ññ

5. Oo 17. NGng

6. Ee 18. Dd

7. Bb 19. Hh

8. Uu 20. Ww

9. Tt 21. Cc

10. Kk 22. Jj

11. Ll 23. Ff

12. Yy 24. Zz
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuon
g Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusa

p Kwento

ARALIN
1:. Mm Manok Mama

Medyas

Mata

Mais

Mesa

Mapa

Malong

Martilyo

Manika
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN
2.: Aa
(m)

ama
Atis

Ama
Am

Mama

May
Si
at

May am
Si mama
At ama

Alon

Aso

Apa

Asin

Asukal

Ahas

Abaka

Apoy

Apat

Anim

Araw
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN 3
Ss

(m,a)

Sasa
Saging asa

aasa

sasa

Sam

sama

sasama

sama-

sama

mas

masa

ang

Sino

ay sasa

kay Sam

ang masa

sasama sa

mas aasa

Sasama sa

ama.

Aasa sa

mama.

Masama ang

aasa.

Kay ama ang

sasa.

Sasama si

Sam.

Si Sam ay

sasama.

Aasa si Sam

sa ama

SASAMA

SA AMA
Sasama sa

ama.

Aasa sa

mama.

Masama

ang aasa.

Kay ama

ang sasa.

Sasama si

Sam.

Si Sam ay

sasama.

Aasa si

Sam sa

ama

Silya

Susi

Sili

Sulo

Suso

Sopas

Sandok

Sampu

Salamin

Sando



20

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN 4
.Ii

(m,a, s)

Isa
Isda isa

iisa

iasa

iaasa

isama

isasama

si

sima

Sisa

Mima

misa

ni

may

pa

rin

Ilan

ni Sisa

ni Mima

may sima

may misa

ang sima

ang misa

Ang sima ay

isa.

May sima si

Sisa.

Sasama si

Mima kay

Sisa.

Isasama ni

Sisa si Sam .

Sasama sa

misa si Ama.

Ang sima

ay isa.

May sima

si Sisa.

Sasama si

Mima kay

Sisa.

Isasama ni

Sisa si

Sam .

Sasama sa
misa si
Ama

Ibon

Itlog

Igorot

Ilog

Itik

Itak

Isla

Ilaw
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN
5:
Oo

(m, as ,i)

Oso Orasan oso

Simo

Siso

maso

amo

aso

ng

Ano

mga

Kanino

ang oso

ang maso

ang mga

oso

ang mga

maso

kay Siso

ni Simo

ang aso

ang amo

Kay Siso ang

oso.

Kay Simo

ang aso.

May mga aso

si Siso. May

maso si Siso.

Sasama sina

Sisa at Siso.

Kay Siso

ang oso.

Kay Simo

ang aso.

May mga

aso si

Siso. May

maso si

Siso.

Sasama
sina Sisa
at Siso

Obispo

Otel

Okra

Oto

Okoy

ARALIN6:
Ee

(m,a, s,i,o)
Emma

Eroplano Emma

mesa

miso

musa

parasiyanasaniyaBakitNasaan

Si Emma

Ang miso

mga mesa

ang musa

para kay

nasa mesa

Kay Emma

ang miso.

Si mama ang

musa.

Para kay ama

ang mesa.

Kay Emma

ang miso.

Si mama

ang musa.

Para kay

ama ang

mesa.

Elisi

Ekis

Elepante



22

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN 7:
Bb

Bibe Bibe Eba     sabi

ibaba

babae

Bao     bisa

Aba

mabisa

Iba      bibe

Basa

baba

Abo     ube

Saba

babasa

Baso

bababa

ang

ang mga

Si Bimbi

Ay aso

Mga babae

Si Bimbi ay

aso.

Maamo si

Bimbi sa mga

babae.

Mabuti Si
Eba.

Isasama
niya ang

mga
babae.
Sa misa
sasama
ang mga

babae kay
Eba.

Tanong:
1.Sino ang

mabuti?
2.Ano ang
gagawin ni

Eba?
3.Saan
pupunta

sina Eba at
mga

babae?

Bao

Baka

Bata

Buko
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN
8: Uu

Usa Ubas

Ulo

Uka

Ulan

Uod

Busa

Ubos

Ubas

Musa

Suma

Busisi

Subo

susubo

bumasa

Mga

babae

Bumabasa
ang mga
babae.

Bumabasa si
Mimi.

Bumabasa si
Emma.

Bumabasa si
Sisa.

Mga Babae
Bumabasa!

Bumabasa ang
mga

babae.Bumabasa
si

Mimi..Bumabasa
si

Emma.Bumabasa
si Sisa.

Mga Tanong:
1.Sino ang
bumabasa?
2.Ano ang

ginagawa ng mga
babae?

3.Bakit kaya sila
nagbabasa?

ARALIN
9:T t

Tasa Tao

Toyo

Buto  tasa
Bata mata

Ita
matamis
Bato bisa

Batis
bisita

Tisa tama

Si Eba
Ng ama
Ang mga

bata
Mimi at Eba

Emma, Mimi,
Sisa, ito si Eba,”

sabi ng ama.
“Siso, ito si Eba,”

sabi ng ama.

ITO SI EBA
“Emma, Mimi, Sisa,
ito si Eba,” sabi ng

ama.
“Siso, ito si Eba,”

sabi ng ama.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Takong

Tela

Tikoy

Tubo tubos
Abot
simot

Butas  tabo
Tabi
timba

Tumama
Bote   sibat
Mata tutubi
Bota tuba
Mataba

tuta

Tubo
tubos
Abot
simot
Butas
tabo
Tabi
timba

Tumama
Bote
sibat
Mata
tutubi

Bota tuba
Mataba

tuta

Beso-beso
ang mga bata.

Beso-beso
sina Emma at

Eba.

Beso-beso
sina Mimi at

Eba.

Beso-beso ang
mga bata.

Beso-beso sina
Emma at Eba.

Beso-beso sina
Mimi at Eba.

MGA TANONG:
1.Sino-sino ang
tinawag ni ama?

2.Sino ang
kasama ni ama?

3.Ano ang
ginagawa ni

ama ?
4.Bakit sila

nagbeso-beso?

ARALIN
10: Kk

Kama

Kuko

Kasama
kita

Katabi kusa
Kuta  katas
Butiki kibo

Sa butiki
Si Mimi
Mabilis

tumakbo
Sina

Emma

Takot si Emma
sa butiki.

Takot si Mimi sa
butiki.

Mabilis tumakbo

BUTIKI! BUTIKI!

Takot si Emma sa
butiki.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Kubo

Biko

Buko

Kaba  taka
Kataka-

taka
Makati

Katumbas
Kabute
muta

Kamatis
kamote

keso
makita

Kumusta
Kuba

kumot  kuto
utak

Tubo tuka
Tabak
tabako
Mabuti
batok

Bituka tikim
Usok  kutis

Takbo
Itak

Buka
Bukaka
Bukas

Kaysa
butiki

sina Emma at
Mimi kaysa

butiki.

Mabilis tumakbo
sina Emma at

Mimi kaysa butiki.

Mga tanong:
1.Sino ang takot

sa butiki?
2.Saan takot si

Emma?
3.Ano ang
ginawa ni Emma
ng Makita ang
butiki?
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN
11: Ll

Lobo

Laso

Lalaki

Lily

Lubak

Lason

Lisa

Lapis

Lungga

Loko

Luma

Labas

Maleta

Lima

Limos

Malaki

Kilikili

Labi

Lobo

Ay luma
Sa labas
Mabilis

tumakbo
Kasama

ng
Tatakbo

sila
Ay

ehersisyo

Ng maleta

Ang limos
Ng malaki

Ang kilikili
Sa labi
Ng lobo

Ang lobo sa
labas ay sa

lalaki.

Ang limos ng
lalaki ay malaki.

Si Eba ay
mabilis

tumakbo.
Tatakbo sa

Makati.
Kasama ng

bata.

Ang lata sa lote
ay sa kambal.

Tatakbo
ang mga

bata
Si Eba ay

mabilis

tumakbo.

Kasama

siya ng

mga bata.

Tatakbo

sila sa

Makati.

Mabilis

silang

tumakbo.

Ito ay

ehersisyo.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Lata

Labi

Lupa

Lima

Lola

Lolo

Lito

Sila

Lote

Kambal

Kalabasa

Talaba

Isauli

Sili

Butil

Lala

Mila

Luma

Silakbo

Bukal

Masukal

Malaki

Lumabas

Kulambo

Sa lote
ang

kambal
may sili

lola at lola
si Mila

may luma
sa

masukal

may
kalabasa

Ang kulambo ng

ng lolo at lola ay

luma.

Mga
Tanong:

1.Sino ang
tatakbo?

2. Saan
sila
tatakbo?

3.Sino ang
kasama ni
Eba?

4.Paano
tumakbo
si Eba?
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN12:
Yy

(m, a s, i, o.
e, b ,u t, k

,l)

Yoyo Yeso

Yapak

Yakap

Yelo

Yema

Yoga

Yaya

Yero

Yakult

Yeyet

yaya

yeso

tayo

biya

yema

laya

maya

saya

masaya

malaya

may

kulay

suhay

Yayo

buhay

tulay

kilay

atay

Paano kay yaya

ang yeso

ang mga

biya

ang mga

yema

may maya

tulay na

atay at

kilay

ang buhay

si Yayo

sina Yani

at

Aysa

Masaya ang
buhay.

May biya at
yema sa
mesa.

Paano tumayo
ang aso?

Sino ang Malaya
na?

Ano ang kulay ng
atay/

Bakit  masaya
ang maya?

Si Yayo ay may
Yakult.

Malaki ang atay
ng bibe.

Kasama ni Yeyet
ang

yaya niya.
May suhay ang

kubo.
Lima ang yoyo

ko.
May yelo sa

baso.
May kulay ang

nata.

YOYO NI
ROY

May yoyo si
Roy.

Asul ito.
Masaya siya
sa yoy niya.
Malaki ang
yoyo niya;

Sina
Yayo,Yani
at Aysa ay
may yoyo

rin.

Mga
Tanong:

1.Sino ang
may yoyo?
2.Ano ang
kulay nito?
3.Ano ang
hugis nito?
4.Mahal ba
ni Roy ang

yoyo
niya/BAKIT?
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN
13:
Nn

(m,as,i,o,
e,b,u,t,,l,y)

Nanay Ina

Nene

Niyog

Nota

Nuno

Nita

Nena

ina
una
nana
nanay
mina
sina
Tina
kina
Lina
Nina
nata
nuno

abaniko
baon
bayan
banig
tunog
sino

kanino
Lino

banaba
binibini
Bisaya
binuhay
binato
kinita

magkano Nita at
Nini

Nena at
Nila

Tina at
Lina

Lino at
Nina

tunog ng
nota
mga

abaniko
ang baon
sina nana

at
tatay

Sina Nita at
Nini ang

nasa bayan.
May abaniko

sa banig.
Paano niluto

ang nata?
Makulay ang

abaniko.
May baon sina

tatay at
nanay

Mataas ang
tunog ng

nota.
Kanino ang

banaba?
Sino ang

binibini na
iyon?

Saan pumunta
si Lino?

Magkano ang
kinita nina

Tina at Lina?
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
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ARALIN
14:
Gg

(m, a, s, i,
o,

E ,b, ut, k,
l, y, n)

Guya Gulay

Gitara

Gunting

Gatas

Gagamba

Gamot

gamu-

gamo

gasera

gabi

goma

ginto

gata
gabi
gala
gana
gitna

gamu-
gamo
goma
gansa
galak
balag

bantayog
gusto
tubig
banig
tunog
gulay
guya
sago

gulaman
gora

maganda
hilig
tinig

sahig

gata at
gabi

tunog ng
gamu-
gamo

at
gagamba
gamot at

gatas
ang gansa
may balag

ang
bantayog
gusto sa

sahig
ng ginto
tulog sa
banig

mga gulay
lima na
guya

sago at
gulaman

ang
maganda
mahilig s

agora
tunog  ng

tinig

Malasa ang
gabi sa gata.

Malamyos ang
tunog ng

lata.

Madumi ang
gagamba.
Anim ang

gansa sa ilog.
May balag ang

gulay.
Mataas ang
bantayog.

Gusto ng bata
na matulog sa

banig.
May ginto sa

sahig.
Matamis ang

sago at
Gulaman.
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Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
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ARALIN
15:
Rr

(m,a,
s,I,o,
e,b,u
t,k,l,
y,n,
g)

Relo Rosas

Retaso

Resibo

Robot

Roy

Ruby

Rosie

relo
retaso
resibo
raketa
rimas
ruler
rosas

karetela
harana
pareho
kartero

laro
baro
aral
Rita

Rona
basura
karatula

habonera

may rimas
ang relo

ang raketa
mga rosas

ruler na
pula

mabilis na
karetela

aral at laro
ang

kartero
may

harana
sira na

karatula

Ang mga guya
ay mata-

taba
Ang rimas ay
nasa mesa.

Nakasabit ang
relo.

Ang mga raketa
ay

nakatago.
Mabilis ang

takbo ng
karetela.

May laro ang
mga

kartero.
May harana sa

bahay
nina Lulu.

Nasira  ang
karatula sa
dingding.

Mal;aki ang
baro ko.
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Nagsisimula

sa Titik
Salitang
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Mabubuong
Salita

Mga Salita
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Kita
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ARALIN
16. Pp
(m,a
s,I,o
e,b,u
t,k,l

y,n,g
r)

Pusa Paso

Pato

Papaya

Pabo

Palaka

Payong

Pagong

Puso

Pera

Pisara

Pitaka

Pula

Pusali

apo
api

papa
pata
pasa
para
paha
pala
pana

papaya
ipis
upa
upo
opo
po
Ipe

Pepe
pera
poso
puto
puro

pugita
pusali
pakil

pamana
pilik

pareho
pasada

may kapa
mga apa

malasa na
pata

pala at
lupa

mapula na
papaya

patay na
ipis

mahaba na
upo

puti na puto
marami na

pera

puno ng
mangga

nabali ang
sanga

ay umakyat

umakyat ng
puno

May kapa ang
reyna.

Ang pata ay
masarap.

Mapula ang
papaya at
Makopa.

Patay  ang ipis
sa sahig.

Mahaba ang upo
.

Mapait ang
ampalaya.

Mapuputi ang
mga
puto.

Marami ang pera
ni ama

sa pitaka.

Tayo nang
Umakyat
Umakayat
ng puno ng
mangga si
Roy.
Pumitas siya
ng bungang-
kahoy.Maya-
maya’y
nagulat si
Roy.Nabali
ang sanga
ng kahoy.
Aray!ang
sigaw ni
Roy.
Mga
Tanong:
1.Sino ang
umakayat ng
puno?
2.Anong
puno ang
inakyat
niya?
3.Bakit
nagulat si
Roy?
4.Ano ang
nangyari sa
kanya?
5.Ano ang
sigaw
niya?Bakit?
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Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan
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Salita

Mga
Salita sa
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Kita
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Aralin
17.

NG ng

ngipin Ngipin

Nguya

Ngalangala

Nganga

Ngilo

Ngiti

Nguso

Bunganga
Bunga
Ngata

Mangkok
Manggamungga

Munggo
Langka
Lungga
Linga
Banga
Tinga
Bingi
Bungi
Sanga
Sungay
Tangay
Tangkay
Bangkay
Bangnga

Bungo
Tungo

Tunganga
Panga

puno ng
mangga

nabali ang
sanga

ay
umakyat

umakyat
ng puno

Ng
mangga

Ang bata

Ang
sanga

Sa langka

May kapa ang
reyna.

Ang pata ay
masarap.

Mapula ang
papaya at
Makopa.

Patay  ang ipis
sa sahig.

Mahaba ang upo
.

Mapait ang
ampalaya.

Mapuputi ang
mga
puto.

Marami ang pera
ni ama

sa pitaka.

‘Umakyat sa
puno ng mangga

ang bata.
Nabali ang

sanga.

Sa langka
naman siya
umakyat.

Pumitas siya ng
bunga nito.

Tayo nang
Umakyat

Umakayat
ng puno ng
mangga si
Roy.
Pumitas siya
ng bungang-
kahoy.
Maya-
maya’y
nagulat si
Roy.Nabali
ang sanga
ng kahoy.
Aray!ang
sigaw ni
Roy.
Mga
Tanong:

1.Sino ang
umakayat ng
puno?
2.Anong
puno ang
inakyat
niya?
3.Bakit
nagulat si
Roy?
4.Ano ang
nangyari sa
kanya?
5.Ano ang
sigaw
niya?Bakit
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Manggamungga

Munggo
Langka
Lungga
Linga
Banga
Tinga
Bingi
Bungi
Sanga
Sungay
Tangay
Tangkay
Bangkay
Bangnga

Bungo
Tungo

Tunganga
Panga

puno ng
mangga

nabali ang
sanga

ay
umakyat

umakyat
ng puno

Ng
mangga

Ang bata

Ang
sanga

Sa langka

May kapa ang
reyna.

Ang pata ay
masarap.

Mapula ang
papaya at
Makopa.

Patay  ang ipis
sa sahig.

Mahaba ang upo
.

Mapait ang
ampalaya.

Mapuputi ang
mga
puto.

Marami ang pera
ni ama

sa pitaka.

‘Umakyat sa
puno ng mangga

ang bata.
Nabali ang

sanga.

Sa langka
naman siya
umakyat.

Pumitas siya ng
bunga nito.

Tayo nang
Umakyat

Umakayat
ng puno ng
mangga si
Roy.
Pumitas siya
ng bungang-
kahoy.
Maya-
maya’y
nagulat si
Roy.Nabali
ang sanga
ng kahoy.
Aray!ang
sigaw ni
Roy.
Mga
Tanong:

1.Sino ang
umakayat ng
puno?
2.Anong
puno ang
inakyat
niya?
3.Bakit
nagulat si
Roy?
4.Ano ang
nangyari sa
kanya?
5.Ano ang
sigaw
niya?Bakit

33

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Aralin
17.

NG ng

ngipin Ngipin

Nguya

Ngalangala

Nganga

Ngilo

Ngiti

Nguso

Bunganga
Bunga
Ngata

Mangkok
Manggamungga

Munggo
Langka
Lungga
Linga
Banga
Tinga
Bingi
Bungi
Sanga
Sungay
Tangay
Tangkay
Bangkay
Bangnga

Bungo
Tungo

Tunganga
Panga

puno ng
mangga

nabali ang
sanga

ay
umakyat

umakyat
ng puno

Ng
mangga

Ang bata

Ang
sanga

Sa langka

May kapa ang
reyna.

Ang pata ay
masarap.

Mapula ang
papaya at
Makopa.

Patay  ang ipis
sa sahig.

Mahaba ang upo
.

Mapait ang
ampalaya.

Mapuputi ang
mga
puto.

Marami ang pera
ni ama

sa pitaka.

‘Umakyat sa
puno ng mangga

ang bata.
Nabali ang

sanga.

Sa langka
naman siya
umakyat.

Pumitas siya ng
bunga nito.

Tayo nang
Umakyat

Umakayat
ng puno ng
mangga si
Roy.
Pumitas siya
ng bungang-
kahoy.
Maya-
maya’y
nagulat si
Roy.Nabali
ang sanga
ng kahoy.
Aray!ang
sigaw ni
Roy.
Mga
Tanong:

1.Sino ang
umakayat ng
puno?
2.Anong
puno ang
inakyat
niya?
3.Bakit
nagulat si
Roy?
4.Ano ang
nangyari sa
kanya?
5.Ano ang
sigaw
niya?Bakit



34

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Singsing
Tingga
Sungki

Sungkaan
Dangkal
Bungkal
Pangil
Tingin

Tangan-
tangan

Magalang
Gurang

Dingding
Saging
Bangin
Hangin
Kuliling

Batingting
Nguso
Tungo
Kaingin
Ninong
Ninang
Malong
Silong

Dugong
Gulong

Singkamas
Bulong

Sa pusa

Sa lungga

Ang daga

Naming
pusa
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Bilang
Gatong

Galunggong
Parang
Piring

Alimango
Talangka
Bangka
Sungka
Bibingka
Giniling
Bungka
Langka
Sanggol

ARALIN
18:
Dd

damo Daga

Dila

Dagta

Dalaga

Dalawa

Damo
Dami
Dina

Dagat
Dila
Dala

Dama
Duhat
Daliri

Dalandan
Duyan
Dugo
Dasal
Dike

Damit

Ang daga

Ay takot

Sa lungga

Takot sa
pusa

Daga pala

Ang daga ay
takot sa pusa.

Pumasok ang
daga sa
lungga.

Aba,Daga
pala?
Daga,

natakot sa
pusa

Tumakbo at
pumasok
sa lungga
Pusa, di

nakita ang
daga
O kay
tanga

namang
pusa!
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Mga Tanong:

1.Sino ang
takot sa
pusa?
2.Ano ang
ginawa ng
daga?
3.Saan
tumakbo ang
daga?
4.Bakit di
nakita ng
pusa ang
daga?5.Ano
ang masasabi
mo
pusa?Bakit?

ARALIN
19:

Hh

halaman Hukay

Hikaw

hamon
Hukay
Hita
Hito

Habol
Duhat
Hipon
Hilo

Mahal
Hatol
Hika

Handa
Tahan

Tahanan

Langhapin
natin

ang hangin

Sa
halamanan

Mamasyal
tayo

Sa halamanan
Tayo’y

mamasyal.

Malinis ang
hangin.

Malalanghap
sa halamanan

Sa
Halamanan
Maganda
ang
tahanan.
Dito ay may
halamanan.
Halina’t
mamasyal.
Malinis ang
hangin.
Malalanghap
sa
halamanan .
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita

sa
Unang

Kita

Parirala Pangungusap Kwento

Hukay
Kaha

Kahon

Mga tanong:
1.Saan masarap

ang hangin?
2.Ano ang makikita
sa may tahanan?

3.Ano ang
masasabi mo sa
hangin?Bakit?

ARALIN
20:

Ww

watawat Walo

Walis

Waling-
waling

Wala

Walo
Walis
Wala
Hikaw
Kawali
Kawa
Sawali
Sawa

Buwaya
Tumawa
Katawan
Watawat

Wika
Waling-
waling
Ngawa
Hataw

Magwalis
ka

Walang
ipis

Ay galis

Ay tiyak

Magwalis ka
ng magwalis.

Walang ipis
kung malinis.

Walang galis
kung malinis

tayo.

Halina at Malinis
Magwalis,magwalis.

Hanggang sa
luminis.

Ating paligid ating
linisin.

Tiyak walang galis.
Pagkat walang

daga at ipis.
Kapag malinis ang

paligid.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Liwanag
Giwang
Langaw
Gawa

Gawain
Bangaw
Alingaw-

ngaw
Tumawa
Waling-
waling
Buwis
Tawilis

Mga
Tanong:

1.Ano ang
dapat
gawin
upang

luminis?
2.

Ano ang
mangyayari

kung
marumi

ang
paligid?
3.Paano
lilinis?
4.Ano-
anong

hayop ang
marumi?
5,Bakit

dapat tayo
ay

maglinis?
Aralin 21

Cc
(m, as, I,

o
e, b, u t ,k

,l
y, n, g p)

Carrot Carol Carol
Carmi
Carlos

Si Carol
Carlos at

Si Carol ay
maganda.

Sina
Carlos at
Cenon

ay
mababait.
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Cc
(m, as, I,

o
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Carrot Carol Carol
Carmi
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Si Carol
Carlos at

Si Carol ay
maganda.

Sina
Carlos at
Cenon

ay
mababait.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Cely

Carmi

Carlos

Celia

Cenon

Center

Carmi
Carlos
Cenon
Center

Carmela
com-puter

Cenon
ang

center
may

carrot
si

Carmela
ang com-

ter

Malaki ang
center sa
bayan.

Si  Carmi
ang

nakabili
ng bahay
sa burol.

May
computer

si Car-
mela

Aralin
22:.Jj(m,a
s,i,oe,b,u
t,k,ly,n,g

p,c)

jacket Jac

Jack

Jacob

jac
Jack
Jill
Jay
Jam
Jelly
Jim

kina Jack
Jerry ang

mga jacket
may jam
jelly sa
kahon.
Si Jim
nasa

center

Kina Jack at
Jerry ang mga

jacket.
May jam at jelly

sa kahon.
Si Jim ay nasa

center.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga Salita
sa Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Jill

Jude

Jayj

Jam

Jelly

Jerry

Jade

Jim
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Aralin 23.
Ff

(m,as,I,o
e,b,ut,k,l

y,n,g
p,c,j

Fili-
pino Folder

Felipe

Fatima

Felix

Fina

Farrah

folder

Felipe

Fatima

Felix

Fina

mga folder

sina Fatima

at

Felipe

magkapatid

na Felix at

Fina

Si Farrah

mga zebra

Manila Zoo

si Zayda

ate Zent

sa Luzon

Mabigat ang

folder na dala

ni Fatima.

Namasyal sa

parke sina

Felix at Farrah.

Matalino si

Felipe.

Nasa may

palaruan si

Flora.

Mabigat

ang folder

na dala ni

Fatima.

Namasyal

sa parke

sina

Felix at

Farrah.

Matalino si

Felipe.

Nasa may

palaruan si

Flora.

ARALIN24.
Zz

(m,a
s,i,o
e,b,u
t,k,l

y,n,g
p,c,j, f)

zoo Zebra

Zero

zebra

zoo

zero

mga zebra
Manila Zoo

si Zayda
ate Zent
sa Luzon

Namasyal ang
mag-anak

Sa Manila Zoo.
Sa Zamboanga

nakatira
si Zayda.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

Zamboanga

Zayda

Zeny

Luzon

Zayda

Zamboanga

Zeny

Luzon

Aralin 25:
Qq

Quezon Quiapo Ama ng wika

Pangulo ng
bansa

Lunsod ng
Quezon

Gayon din

Ng Pilipinas

Ay lalawigan

Si Manuel Quezon
ay ama ng Wikang

Pambansa.

Naging pangulo
siya ng Pilipinas.

Sa kanya isinunod
ang pangalan ng

lalawiganng
Quezon.

MANUEL
QUEZON
Si Manuel

Quezon ay ama
ng Wikang
Pambansa.

Naging pangulo
siya ng

Pilipinas.
Sa kanya

isinunod ang
pangalan ng
lalawiganng

Quezon.
Gayon din ang

lunsod ng
Quezon
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita

sa
Unang

Kita

Parirala Pangungusap Kwento

Mga Tanong

1.Sino ang ama
ng wikang
pambansa?
2.Ano-anong
lugar ang
ipinangalan sa
kanya?
3.Saang bansa
siya nagging
pangulo?
4.Tutularan mob
a siya?Bakit?

ARALIN
26: Vv

Vinta Vinta

Vic

Vanessa

Vicky

Victor

Vic

sasakyang
pandagat

makulay
na layag

layag  ng
vinta

Nakakita Ka
na ba ng
Vinta?

Ito ay
sasakyang
pandagat.

VINTA
Nakakita ka na
ba ng  Vinta?

Ito ay
sasakyang
pandagat.
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita

sa
Unang

Kita

Parirala Pangungusap Kwento

Vicky

Victor

makikita sa
Visayas

Nakakita Ka
na ba ng
Vinta?

Ito ay
sasakyang
pandagat.

May makulay
na layag ang

vinta.

Ito ay makikita
sa Visayas at

Mindanao.

May makulay na
layag ang vinta.
Ito ay makikita
sa Visayas at

Mindanao.

Mga Tanong:
1.Ano ang

vinta?
2.Saan

makikita ang
vinta?

3.Anong uri ng
sasakyan ito?

4.Nais mo bang
makakita ng
vinta?Bakit?
siya?Bakit?

ARALIN:27:
Xx

X-ray Xerox

X-ray

Alex
s-lex
n-lex
Xerox

Malimit
pagtawanan

Si Xilef ay
malimit

pagtawanan.

XILEF
Si Xilef ay

malimit
pagtawanan.

Pinagtatawanan
siya ng kamag-

aral niya.

44

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita

sa
Unang

Kita

Parirala Pangungusap Kwento

Vicky

Victor

makikita sa
Visayas

Nakakita Ka
na ba ng
Vinta?

Ito ay
sasakyang
pandagat.

May makulay
na layag ang

vinta.

Ito ay makikita
sa Visayas at

Mindanao.

May makulay na
layag ang vinta.
Ito ay makikita
sa Visayas at

Mindanao.

Mga Tanong:
1.Ano ang

vinta?
2.Saan

makikita ang
vinta?

3.Anong uri ng
sasakyan ito?

4.Nais mo bang
makakita ng
vinta?Bakit?
siya?Bakit?

ARALIN:27:
Xx

X-ray Xerox

X-ray

Alex
s-lex
n-lex
Xerox

Malimit
pagtawanan

Si Xilef ay
malimit

pagtawanan.

XILEF
Si Xilef ay

malimit
pagtawanan.

Pinagtatawanan
siya ng kamag-

aral niya.

44

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita

sa
Unang

Kita

Parirala Pangungusap Kwento

Vicky

Victor

makikita sa
Visayas

Nakakita Ka
na ba ng
Vinta?

Ito ay
sasakyang
pandagat.

May makulay
na layag ang

vinta.

Ito ay makikita
sa Visayas at

Mindanao.

May makulay na
layag ang vinta.
Ito ay makikita
sa Visayas at

Mindanao.

Mga Tanong:
1.Ano ang

vinta?
2.Saan

makikita ang
vinta?

3.Anong uri ng
sasakyan ito?

4.Nais mo bang
makakita ng
vinta?Bakit?
siya?Bakit?

ARALIN:27:
Xx

X-ray Xerox

X-ray

Alex
s-lex
n-lex
Xerox

Malimit
pagtawanan

Si Xilef ay
malimit

pagtawanan.

XILEF
Si Xilef ay

malimit
pagtawanan.

Pinagtatawanan
siya ng kamag-

aral niya.



45

Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita

sa
Unang

Kita

Parirala Pangungusap Kwento

Pabaligtad
magsalita

Sabi ng
guro

Di niya
ALAM

Pinagtatawanan
siya ng kamag-

aral niya.

Pabaligtad
magsalita si

Xilef.

Sabin  ng guro
niang si Miss
Xenia,’Huwag

ninyong
pagtawanan si

Xilef”
.

Hindi niyA
ALAM NA ANG
Xilef ay Felix”.

Pabaligtad
magsalita si Xilef.

Sabin g guro
niang si Miss
Xenia,’Huwag

ninyong
pagtawanan si

Xilef”.
Hindi niyA ALAM
NA ANG Xilef ay

Felix”.

Mga Tanong :
1.Sino ang

lagging
pinagtatawanan?
2. Bakit si Xilef

painagtatawanan?
3. Tama ba ang

pagtawanan siya?
Bakit?

4. Ano kaya ang
nadarama ni
Xilef? Bakit?

5.Kung is aka sa
kamag-aral ni

Xilef
,pagtatawanan

mo ba siya
?Bakit?
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Titik Susing
Salita

Salitang
Nagsisimula

sa Titik
Salitang
Larawan

Mabubuong
Salita

Mga
Salita sa
Unang

Kita
Parirala Pangungusap Kwento

ARALIN
28:Nn

Nina Nino

Nina

Sto. Nino
Nina

Si Nina
siya nag-

aaral

mahusay
bumasa

magaling
bumilang

nanay at
tatay

Sto. Nino

Si Nina ay
isinilang sa
Paranaque.

Sa Sto.Nino
Elementary

school siya nag-
aaral.

Kahit bata pa
siya,mahusay

siyang bumasa.

Magaling na rin
siyang bumilang.

Natutuwa ang
nanay at tatay

niya.

SI NINA

Si Nina ay
isinilang sa
Paranaque.
Sa Sto.Nino
Elementary

School siya nag-
aaral.

Kahit bata pa
siya,mahusay

siyang bumasa.
Magaling na rin

siyang bumilang.
Natutuwa ang
nanay at tatay

niya.
Mga Tanong:

1.Saan isinilsng si
Nina?

2. Saan siya
nagaaral?

3Ano na ang
kayang gawin ni

Nina?
4.Ano ang

nadama ng nanay
at tatay

niya?Bakit?
5.Paano kaya siya
natutong bumasa

at bumilang?



Teacher’s Guide



Unang Linggo
Iba’t Ibang Tunog

I. MGA LAYUNIN

Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagiging matulungin
2. Napag-uusapan  ang mga larawang pinagtambal gamit ang mga naaangkop na

terminolohiya na may kagaanan at pagtitiwala
3. Nakikinig nang mabuti sa kuwentong babasahin
4. Nahuhulaan kung ano ang tinutukoy sa bugtong batay sa sariling karanasan
5. Nakagagawa ng hinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng

kaganapan sa kuwento
6. Nakikilala ang tunog mula sa ibinigay na larawan
7. Nahahayag ang kasiyahan sa paggawa ng mga tunog
8. Nabibigkas ang tamang tunog ng mga hayop, sasakyan at bagay
9. Nakasusulat gamit ang komportable at mahigpit na pagkakahawak ng lapis
10. Nasusubaybayan ang teksto sa tamang pagkakasunod-sunod

II. PAKSANG ARALIN

A. Paksa:
1. Talasalitaan: Pag-uusapan ang mga larawang pinagtambal gamit ang mga angkop

na terminolohiya na may kagaanan at pagtitiwala.
2. Pabigkas na Wika: Pakikinig nang mabuti sa kuwentong babasahin
3. Pag-unawa sa Binasa:
 Pahuhulaan kung ano ang tinutukoy sa bugtong batay sa sariling karanasan
 Paghinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari

sa kuwento.
4. Kaalaman sa Tunog: Pagkilala sa tunog mula sa ibinigay na larawan
5. Pagkilala ng Tunog:
 Pagbigkas ng tamang tunog ng mga hayop, sasakyan, at bagay
 Paghahayag  ng kasiyahan sa paggawa ng mga tunog

6. Pagsulat:
 Pagsusulat gamit ang komportable at mahigpit na pagkakahawak ng lapis

7. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag:
 Pagsubaybay sa teksto sa tamang pagkakasunod-sunod

B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: Tsart ng mga larawan ng mga hayop ,sasakyan at bagay, flash card

ng mga tunog ng hayop, sasakyan at bagay, slate board o illustration board.
D. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pagiging Matulungin
E. Tema: Ako at ang Aking Pamilya



III. PAMAMARAAN:

Unang araw
1. Paghahawan ng Balakid

Magpakita sa mga bata ng mga larawang nasa mesa. Ipakita rin sa mga bata ang isang
kahon na may mga larawan. Kumuha ng isang larawan sa mesa at hanapin ang kaparis
nito sa kahon.
Mga larawang gagamitin:

manok bibe pusa
aso ibon isda

2. Pagganyak:
Ipakita ang larawan ng pusa. Itanong sa mga bata kung anong tunog ang nalilikha ng
hayop na nasa larawan.

3. Pangganyak na tanong:
Itanong sa mga bata kung bakit takot na takot si Kuting nang masalubong siya ng mga
hayop? Gamitin ang “Prediction Chart”

Tanong Hulang Sagot Tamang Sagot
Bakit takot na takot si
Kuting nang masalubong
siya ng ibang mga hayop?

Itala ang mga hulang sagot ng mga bata batay sa sariling  karanasan.
Ibigay ang mga tamang sagot pagkatapos ng kuwento.

4. Paglalahad
Pagbasa ng kuwento
 Basahin ng guro ang teksto ng kuwento nang tuloy-tuloy.
 Muling basahin ng guro ang kuwento magmula sa unahang pahina habang itinuturo

ng pointer ang ilalim ng mga pangungusap.
 Magtanong ukol sa nilalaman ng kuwento ng bawat pahina at magbigay ng

naghihinuhang tanong ukol sa susunod na pahina at hayaang magbigay ng sariling
palagay o hinuha ang mga bata. Gawin ito hanggang sa huling pahina ng kuwento.



5. Pangkatang Gawain
Pangkat I: “Ay Kulang”
Buuin ang puzzle sa pamamagitan ng pagdidikit ng nawawalang bahagi ng pusa sa
larawan.

Pangkat II: “Artista Ka Ba”
Isadula ang mga nalilikhang tunog ng mga tauhan sa kuwento.

Pangkat III: “Bumilang Ka”
Bilangin ang matulunging mga hayop na nakasalubong ni Kuting.

Pangkat IV: “Iguhit  Mo”

Ang Nawawalang si Kuting

Isang araw, naisipang mamasyal ni Kuting. Tuwang-tuwa siya sa mga bulaklak
na may iba’t ibang kulay. Hindi niya napansin na nakarating siya sa parang.

Maya-maya ay biglang pumatak ang ulan. Takot na takot si Kuting. Mabilis
siyang tumakbo hanggang sa nakarating siya sa libis na parang. Nakasalubong  niya si
Ibon.

“Bakit takot na takot ka?’ ang tanong ni Ibon.
“Hindi ko alam ang daan pauwi  sa amin” sagot ni Kuting.
“Saan ka ba nakatira?’ tanong ni Ibon. Ngunit hindi sumagot si Kuting.
“Diyan ka na,” at umalis na si Ibon.
Nakasalubong din niya si Aso. “Saan ang tungo mo?” tanong  ni Aso.
“Hindi ko alam ang daan patungo sa amin,” sagot ni Kuting.
“Saan ka ba nakatira?” ngunit hindi alam ni Kuting  kung saan siya nakatira.
Nakita siya ng paruparo. Ngunit hindi talaga alam ni Kuting kung saan siya

nakatira.
Hanggang ngayon ay hinahanap pa ni Kuting.

Eight – Week Curriculum Plans
For Grade One

Akda nina:
Minerva C. David
Maricel Arada Lolita De Leon
Judith U. Clarita Michelle De Leon

Doris De Joseph Elvira E. Seguera



Ano kaya ang nararamdaman ni Kuting nang nawawala siya at hindi niya nalalaman
kung saan siya nakatira? Iguhit ang masayang mukha o malungkot na mukha sa loob
ng bilog.

1. Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
2. Nahanap ba ni Kuting ang kanyang pamilya?
3. Alam ba ni Kuting kung saan siya nakatira?
4. Ano-ano ang bahagi ng katawan ng kuting?
5. Pakinggan natin ang pag-uulat ng Pangkat I

Pangkat I: “Ay Kulang”
1. Anong bahagi ng  katawan ng pusa ang katulad ng bahagi ng katawan mo?
2. Paano kumilos ang pusa?
3. Gagayahin ito ng Pangkat II.

Pangkat II: “Artista Ka Ba”
1. Ano-anong kilos ni Kuting ang nagustuhan mo?
2. Ilang matulunging hayop ang  nakasalubong ni Kuting?
3. Pakinggan  natin ang Pangkat III.

Pangkat III: “Bumilang Ka”
1. Paano isulat ang bilang na apat?
2. Ano kaya ang nararamdaman ni Kuting nang nawawala siya at hindi niya nalalaman

kung saan siya nakatira?
3. Pakinggan natin ang Pangkat IV.

Pangkat IV: “Iguhit  Mo”
1. Nakasalubong ni Kuting sina Ibon, Aso, at Paruparo. Anong mga katangian nila ang

nagustuhan ni Kuting habang siya ay nalulungkot sa paghahanap ng kanyang
tirahan? Bakit?

2. Anong katangian ng mga hayop ang dapat ninyong tularan?

Ikalawang araw
1. Balik–aral

Magpakita ng mga larawan. Tumawag ng ilang bata upang iayos ang mga larawan ayon
sa pagkakasunod-sunod na pangyayari sa kuwento. Ilagay sa pocket chart ang tamang
pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento.

1 2 3 4



Ipalahad ang mga larawan mula kaliwa-pakanan.

2. Paglalahad
Ipakita ang larawan ng mga tauhan sa kuwentong binasa at itambal ito sa tunog o huni
na kanilang nalilikha.

meow meow

twit twit  twit

aw aw aw

3. Talakayan
 Sino ang mga tauhan sa kwento?
 Ano ang masasabi mo sa mga hayop na nakasalubong ni Kuting?
 Ano ang mga tunog na kanilang nalilikha?
Ipagaya ito sa mga bata.
Ipaliwanag ang iba’t ibang tunog at huning naririnig sa paligid. Nagmumula ito sa mga
bagay, hayop at taong kumikilos. Mayroong malakas at mahinang tunog.
Halimbawa:

palaka - kokak kokak
kambing - meee meee
kalabaw - maaa maaa

Magbigay ang guro ng iba pang tunog at huni ng mga hayop.

baboy - oink-oink tigre at lion - grrrrh grrrrh
baka - mooo mooo ahas - sssshhh sssshh
kabayo - hiya inahing manok - putak  putak
tandang - tiktilaok sisiw - siyap siyap

4. Pagsasanay
Laro: Pantomine
Ang lider ng bawat grupo ay bubunot ng pangalan ng hayop sa loob ng kahon. Sa loob
ng isang minuto ay pahuhulaan niya ito sa kanyang kagrupo sa pamamagitan ng
pagsasakilos at paggaya ng tunog o huni nito. Isang puntos kung nasagot nang tama at
bigyan ng pagkakataon ang kabilang grupo kung mali. Ang makakuha ng
pinakamaraming puntos ang panalo.



5. Paglalahat
 Sino ang mga tauhan sa kuwento?
 Anong mga tunog o huni ang kanilang nalilikha sa paligid?

6. Pinatnubayang Pagsasanay
Laro: Open the Basket
Igrupo ang mga bata ng tatluhan. Dalawang bata ang magsisilbing basket. Isang bata
ang magiging laman ng basket. May isang basket ang walang laman. May isang batang
nasa gitna ang sisigaw ng “Open the Basket.” Ang mga bata sa loob ng basket ay
lalabas at lilipat sa ibang basket. Bago sila makapasok sa loob nito kinakailangan nilang
makapagbigay ng tunog o huni ng mga hayop. Hindi rin nila maaaring ulitin ang
nasabing tunog ng nauna sa kanila. Ang bata na wala sa loob ng basket ay siyang
susunod na taya.

7. Malayang Pagsasanay
Laro: Pair–Share
Ipangkat ng dalawahan ang mga bata sa bawat grupo. Hayaang magtulungan  ang
magkatabi sa pagsagot gamit ang illustration board at chalk.
Sa hudyat na Go! ipasulat sa mga bata ang titik ng kanilang sagot at sa hudyat na Stop!
ipataas ang mga ito.

8. Paglalapat:
Bilugan ang larawan ng mga hayop gamit ang pulang krayola na lumilikha ng tunog o
huni na nasa gilid nito.

twit twit

baboy pusa aso
kambing baka kalabaw
palaka ahas tigre

A B Sagot
1. oink-oink daga baboy ______
2. kokak kokak palaka manok ______
3. meow meow baka pusa ______
4. twit twit ibon kambing ______
5. aw aw kalabaw aso ______

______



grrrrh grrrrh

meee meee

maaa maaa

sssshhh sssshh

9. Pagtataya
Pagtambalin ng guhit ang mga larawan at ang tunog o huni nito.

Ikatlong araw
1. Balik–aral:

Sino ang mga tauhan sa kuwentong “Ang Nawawalang si Kuting”?
Ano ang mga tunog o huni na kanilang nalilikha?

Laro: Hanapin Mo Ako
Hatiin sa apat na pangkat ang mga bata. Ang bawat miyembro ng pangkat ay nakatakip
ang mata sa pamamagitan ng panyo o maskara. Nakatayo ang lider sa lugar o sulok na
di alam ng kanilang miyembro. Sa pagbibigay ng hudyat, magsimula na ang lider ng
grupo sa paggawa ng ingay o tunog ng hayop na pinamumunuan niya. Papakinggan
itong mabuti ng bawat miyembro at sa pamamagitan ng palukso-luksong kilos ay
hahanapin nila ang kanilang lider. Ang unang grupong makabuo at magkatipon ay
siyang panalo. Gawin ito sa labas ng silid-aralan.

Pangkat I: Lider ng mga pusa Pangkat III: Lider ng mga aso
Pangkat II: Lider ng mga ibon Pangkat IV: Lider ng mga kambing

kokak kokak

aw aw aw

tiktilaok

oink oink

moo moo



2. Paglalahad
Itanong:
 Anong tunog ng hayop ang inyong hinanap?
 Sa labas ng ating silid-aralan, ano pang mga tunog ang inyong naririnig bukod sa

tunog na nilikha ng inyong mga lider? (motorsiklo)
 Ano ang tunog ng motorsiklo? (Bruuum! Bruuum!)
 Ito rin ba ay tunog mula sa hayop?
 Mula saan ang mga tunog na ito? (tunog ng mga sasakyan)

Kling! Klang! - ng sirena ng trak ng bumbero
- may sunog.

Pipiip! Pipiip! - ng kotse, jeep o trak
- Pagpapatabi sa tao o ibang sasakyan; Pagtawag sa pasahero

Ipaliwanag sa  mga bata na ang mga sasakyan ay may iba’t ibang tunog na nalilikha.
Ito rin ay nagsisilbing transportasyon ng bawat tao at ito rin ang ginagamit para
makapag-angkat ng mga produkto at iba pang mga bagay.

Iba pang mga halimbawa:
Wii! Wii! - sirena ng ambulansya

- pagpapatabi sa ibang sasakyan at sa tao; may pasyenteng
mabilis na dinadala sa ospital.

Kling! Klang! - sirena ng trak ng bumbero - may sunog.
Pipiip! Pipiip! - kotse, jeep, o trak

- pagpapatabi sa tao o ibang sasakyan;
pagtawag sa pasahero

Tsug! Tsug! - aalis o darating na tren
Pot! Pot! Pot! - dadaong na bapor
Uuum! Uuum! - lumilipad na eroplano
Bruuum! Bruuum! - motorsiklong umaandar

3. Pinatnubayang Pagsasanay
Ikabit ang mga larawan sa bilog kung ito ay lumilikha ng tunog ng mga sasakyan at
lagyan ng ekis (x) kung hindi.

Lumilikha ng
tunog ng
sasakyan



4. Malayang Pagsasanay
Lagyan ng tsek (/) ang loob ng kahon kung ito ang tunog na nalilikha ng nasa larawan.

5. Paglalahat
 Anong mga tunog ang ating pinag-aralan?

Magbigay ng mga halimbawa.

6. Paglalapat
Basahin ang mga tunog ng mga sasakyan sa flash card.
Idikit ang bawat tunog sa ilalim ng larawan nito.

__________    _________       _________ __________     ________ ________

7. Pagtataya:
Laro: Thumbs Up or Thumbs Down
Ituro paitaas ang hinlalaki kung ang narinig na salita ay tunog ng mga sasakyan at ituro
paibaba ang hinlalaki kung hindi naman.

1. kling! klang! 6. tsug! tsug!
2. aw! aw! 7. kokak! kokak!
3. oink! oink! 8. meow! meow!

Uuum! Uuum!
Pot! Pot! Pot!

Tsug! Tsug!
Pot! Pot! Pot!

Wii! Wii!
Pipiip! Pipiip!

Kling! Klang!
Tsug! Tsug!

Bruuum! Bruuum!
Uuum! Uuum!

Bruuum! Bruuum!

Kling! Klang!

Tsug! Tsug!

Uuum! Uuum!

Wii! Wii!

Pipiip! Pipiip!



4. bruuum! bruuum! 9. pot! pot!
5. sssshhh! sssshh! 10. pipiip! pipiip!

Ikaapat na araw
1. Balik–aral

Flip and Match
Ilagay sa pocket chart ang mga flash card na nakatalikod. Ito ay nahahati sa dalawang
hanay  na binubuo ng mga larawan at kapares nitong tunog. May isang pagkakataon
lang ang mga manlalaro na iharap ang magkapares na flash card. Puntos para sa
manlalaro kapag naiharap ang magkatulad na salita at bigyan ng pagkakataon ang
ibang bata kung ito ay magkaiba.

B

Halimbawa ng mga larawan at tunog na nasa flash card:
(tren – tsug! tsug!, ambulansya – wii! wii!, eroplano – uuum! uuum!)
(ibon – twit! twit tigre – grrrrh!  grrrrh!, pusa – meow! meow!)
Itanong:
 Anong mga tunog ang ating pinag-aralan?

2. Paglalahad
Puzzle
Narito ang isang bagay na narinig ni Kuting habang patuloy niyang hinahanap ang
kanyang tirahan. Ano kaya ito?
Ipaskil ang bubuuing larawan  ng mga bata na may ginulong letra sa ilalim nito.
Sa tulong ng bugtong  at ginulong salita na ibibigay ng guro, hayaang mahinuha ng mga
bata kung ano ito.

Hinila ko ang baging, sumigaw ang matsing.
(kampana) - ting! ting! ting!

Itanong:
Anong  tunog ng bagay ang narinig ni Kuting?
Ano ang tunog ng kampana?
Iba pang mga halimbawa:

xylophone - tong! tong! tong! orasan - tik! tak! tik! tak
marakas - ksssk! ksssk! ksssk! tambol - boom! boom! boom!
pito - prrt! prrt! prrt! orasan - tik! tak! tik! tak!

k a m n a p a



telepono - krriiiing! krriiiing! martilyo - pok! pok! pok!

3. Pagsasanay:
Panuto: Pagtambalin ng guhit ang tunog ng mga bagay.

prrt! prrt! prrt!

tik! tak! tik! tak!

krriiiing! krriiiing!

pok! pok! pok!

ting! ting! ting!

4. Paglalahat
 Anong tunog ang tinalakay natin ngayon?

Ipabigay ang tunog ng mga bagay na sasabihin ng guro.

5. Pinatnubayang Pagsasanay
Ikahon ang tunog ng larawan.

1. (prrt! prrt! prrt! , tong! tong! tong! )

2. (ksssk! ksssk! ksssk!        , krriiiing! krriiiing! )

3. (tik! tak! tik! tak! , boom! boom! boom!)

4. (ting! ting! ting! , prrt! prrt! prrt!          )

5. (boom! boom! boom! , pok! pok! pok! )



6. Malayang Pagsasanay

Pagtambalin ng guhit ang mga larawan at ang tunog na nalilikha nito.

7. Paglalapat
Panuto: Piliin ang larawan na lumilikha ng sumusunod na tunog.
Ilagay ang letra lamang ng tamang sagot..

8. Pagtataya:
Checklist
Iguhit ang masayang mukha kung  ito ay tunog ng bagay at malungkot na mukha  kung
hindi.

_____ 1. tsug! tsug! tsug! _____ 6. boom! boom! boom!
_____ 2. krriiiing! krriiiing! _____ 7. prrt! prrt! prrt!
_____ 3. ting! ting! ting! _____ 8. bruuum! bruuum! bruuum!
_____ 4. pipiip! pipiip! Pipiip! _____ 9. tik! tak! tik! tak!
_____ 5. pok! pok! pok! _____ 10. uuum! uuum! uuum!

A B Sagot

1. tik! tak! tik! tak! ______

2. pok! pok! pok! ______

3. krriiiing! krriiiing! ______

4. prrt! prrt! prrt! ______

5. ting! ting! ting! ______

pok! pok! pok!

ting! ting! ting!

krriiiing! krriiiing!

prrt! prrt! prrt!

tik! tak! tik! tak!



Ikalimang araw

1. Balik–aral

Ihanay sa bawat kolum ang mga tunog na nasa pocket tsart.  Ilagay sa kolum A kung ito
ay  tunog ng hayop, B kung tunog ng sasakyan at C kung tunog ng bagay.

krriiiing! krriiiing! tik! tak! tik! tak!
sssshhh! sssshh! bruuum! bruuum!
prrt! prrt! maaa! maaa!

2. Paglalahad
Magpakita ng iba’t ibang larawan at ipagaya ang tunog nito sa mga bata.

3. Pagsasanay
Laro: “Bring Me Game”

Pamamaraan:
Hatiin ang mga bata sa dalawang grupo. Ibigay sa pangkat ang set ng larawan na gagamitin sa
laro.  Ipadala sa harapan ang larawang lumilikha ng  tunog na sasabihin ng guro.

Halimbawa:
tsug! tsug! tsug! ting! ting! ting! kokak! kokak! kokak!

A

(tunog ng hayop)

B

(tunog ng sasakyan)

C

( tunog ng bagay)



4. Pinatnubayang Pagsasanay
Bilugan ang tamang tunog ng nasa larawan.

kokak! kokak! kokak , tik! tak! tik! tak! wii! wii! wii!       , aw! aw! aw!

meee! meee! , uuum! uuum! krriiiing! krriiiing!      , ting! ting! ting!

grrrrh! grrrrh!     , bruuum! bruuum! tiktilaok! tiktilaok!      ,       prrt! prrt! prrt!

5. Malayang Pagsasanay
Sabihin ang ngalan ng larawan. Kapag ito ay lumilikha ng  tunog  na nasa unahan,

lagyan ng tsek (/) ang guhit sa ibaba ng larawan. Kung hindi naman, lagyan ng ekis (x).

1. ting! ting! ting!

________ ________ ________

2. wii! wii! wii!
________ ________ ________

3. kokak! kokak! kokak!
________ ________ ________

4. Kling! Klang!
________ ________ ________

5. krriiiing! krriiiing!

________ ________ _______



6. Paglalapat
Laro

Hatiin sa apat na grupo ang mga bata. Ilagay sa ulo ang kamay kapag ito ay tunog ng
hayop, sa balikat kapag tunog ng sasakyan at sa beywang kapag tunog ng bagay.

1. bruuum! bruuum! 6. prrt! prrt! prrt!
2. kokak! kokak! 7. wii! wii!
3. pipiip! pipiip! 8. meow! meow!
4. bruuum! bruuum! 9. tsug! tsug!
5. ting! ting! 10. aw! aw!

7. Pagtataya
Bilugan ang markang / kung ang pangalan ng hayop, sasakyan o bagay ay angkop o
tama sa katambal nito at x kung  mali.

Hindi Oo
1. baboy - oink! oink! x /
2. motorsiklo - kling! klang! x /
3. pito - boom! boom! x /
4. orasan - tik! tak! tik! tak! x /
5. eroplano – uuum! uuum! x /

Ikalawang linggo

I. Layunin

Ang mga mag-aaral ay inaasahang :

1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagsunod sa bilin o pangaral ng magulang.
2. Nasasagot ang mga tanong na ano,sino,saan , bakit at paano sa kwentong

napakinggan.
3. Nakalalahok sa talakayan pagkatapos ng kuwentong napakinggan
4. Nababalikan ang mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig
5. Nakikilala at nagagaya ang napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid,kalikasan
6. Nalilinang at nagagamit ang mga napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid
7. Natutukoy ang mga salitang magkasingtunog
8. Natutukoy ang mga larawang may mahina at malakas na tunog

II. Paksang-Aralin

A. Paksa

1. Pagsagot sa mga tanong na ano,sino,saan , bakit at paano sa kwentong napakinggan.

2. Paglahok sa talakayan pagkatapos ng kuwentong napakinggan
3. Pagbalik sa mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig
4. Pagkilala at paggaya sa napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid
5. Paglinang at paggamit samga napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid



6. Pagtukoy sa mga salitang magkasingtunog
7. Pagtukoy sa mga larawang may mahina at malakas na tunog

B. Sanggunian: K-12 Curriculum
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C. Kagamitan: Mga larawan ng bagay na gumagawa ng tunog, tsart

D. Kuwento: “Malikot si Mingming”

E. Tema: Ako at ang Aking Pamilya

F. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin sa bilin o pangaral ng magulang

Unang araw:

1.Paghahawan ng Balakid

 Eskaparate (sa pamamagitan ng larawan)
 Bukod-tangi (sa pamamagitan ng larawan)

Sa apat na magkakapatid, si Ronnie lang ang mahilig sa basketbol.siya ay Bukod-tangi.

 Patibong (sa pamagitan ng larawan ng  lalaking nakatuntong sa patibong na balon)
 Madadala (sa pamamagitan ng pangungusap)

Natatakot nang sumakay sa kalabaw si Kim nang siya’y nahulog sapagkat siya’y nasaktan.
Madadala

na siya. Ano ang kasingkahulugan ng madadala?

2. Pagganyak

Bago kayo pumasok sa paaralan, ano ang madalas sabihin o bilin ng iyong nanay?

3. Pangganyak na Tanong

Ano ang laging sinasabi/ipinangangaral ni Muning kay Mingming?

4.Pamantayan sa pakikinig ng kwento.

5. Pagkukuwento ng guro.

“ Malikot si Mingming’

Isang malikot na kuting si Mingming.Sa apat na anak ni Muning,siya ang
pinakamalikot.Lahat ng bagay, nilikot ni Mingming.Walang nakaliligtas sa likutan niya.



“Mingming, huwag kang masyadong malikot,”madalas sabihin ni Muning sa anak. “Baka
magalit sa atin sina Mang Berto at Aling Ana”.

Si Alex, anak nina Mang Berto at Aling Ana, ay mahilig sa mga mamahaling laruan na may
iba’t ibang tunog.Ibinibigay itong lahat ni sa kanya.Itinatabi ni alex nang maayos ang kanyang
mga laruan sa isang eskaparate kapag siya ay nsa paaralan.Isang araw, pumasok sa paaralan
si Alex. Naisipang tingnan ni Mingming ang mga laruan.”Naku,ang gaganda,ang sarap laruin”,
ang sabi ni Mingming. “Pero ang taas ng eskaparate.”A, alam ko na, lulundag ako sa itaas”, ang
sabi niya. At siya ay lumundag ng mataas sa ibabaw nang eskaparate.

Ang una niyang hinawakan ay ang eroplano. Sinusian niya ito at biglang tumunog ng e-e-
eng”. Hinila niya ang pisi ng laruang kampana at narinig niya ang “kleng-kleng”. Bumaba siya sa
ikalawang bahagi ng eskaparate. Nakita niya ang telepono.Ginalaw niya ang pihitan at tumunog
ng “kring-ng-ng”.Pinindot naman niya ang busina ng jeep, “bip-bip-bip”ang tunog. “Tsug-tsug-
tsug” naman ang tunog ng tren.

Tuwang-tuwang bumaba si Mingming.Lundag nang lundag siya. Sa kaiikot niya ay
nabunggo niya ang eskaparate at nahulog ang mga laruan,sa sahig.

Nagalit na si Mang Berto.”Talagang maligalig na kuting iyan.

Nagalit na rin si Aling Ana. “Nakakainis na ang kuting na’yan” aniya. “Bukod-tangi ang likot
niya.”

Pati si alex na rin, “Itapon na kaya natin o ipamigay kaya?” ang sabi niya.

“Huwag, kawawa naman, mahihiwalay sa ina,” ang sabi ni Mang Berto. ‘’Hayaan mo, ako
ang bahala.”

Isang umaga, nasa garden si Mingming.  Nakita niya ang isang latang bibitin-bitin sa sanga ng
puno na may nakalawit na taling halos sayad sa lupa.

Umandar na naman ang likot ni Mingming. Naisip niyang bumitin sa tali.Isasabit niya roon
ang kanyang kuko at magpaugoy-ugoy.”Siguro mas malakas ang tunog nito kaysa roon sa
maliit na kampana ni Alex.” naiisip niya.

Ang hindi niya alam, patibong ni Mang Berto ang laruang tali. Puno iyon ng tubig.Pag
nahatak ang pisi, bubukas ang ilalim at bubuhos ang tubig.Tiyak na mababasa ang hihila ng tali.
Lumapit na siya sa tali. At sa isang talon ay naisabit niya roon ang kuko at nakita ang tali.

“ Whhoosshhh!”

Napasigaw si Muning nang bumuhos sa kanya ang tubig mula sa lata. Basang-basa siya.

Nanginginig siya sa ginaw na tumakbo sa kinaroroonan ni Muning at ng kanyang mga
kapatid.

“Hindi sana ako nabasa kung sinunod ko si Ina,”ang sabi ni Mingming sa sarili.



Tawa nang tawa sina Mang Berto sa nangyari, kitang-kita nila ang nangyari sa malikot na
kuting.

“Ngayon,madadala na sa paglilikot ang kuting na iyon,”sabi ni Mang Berto.

6. Ugnayang Gawain

Pangkat I: Aksyon na Aksyon

Isagawa ang sinabi o ipinangaral ni Muning kay Mingming.

Pangkat II: Aking Mga Laruan

Bilugan ang mga laruan ni Alex na nasa eskaparate.

Pangkat III  Lagyan ng ekis ang ugali ni Mingming.

Pangkat IV  Masunurin ba ako?

7. Pagtalakay sa Nilalaman ng Kuwento

Ano ang laging sinasabi /ipinangangaral ni Muning kay Mingming? Narito ang Pangkat I sa
kanilang pagsasagawa.

Sino-sino ang naiinis kay Mingming?

Ano-ano ang mga laruan ni Alex? Pakinggan ang natin ang gawa ng Pangkat II.

Bakit kaya tuwang-tuwa si Mingming sa mga laruan ni Alex? Ibigay ang tunog ng mga laruan
niya?

Anong uri ng kuting si Mingming? Narito ang gawa ng Pangkat III.

Sa palagay mo ba may mga bata ring tulad ni Mingming? Dapat ba siyang tularan?Bakit?

eroplano

trumpojeep

kampana telepono

aso

Masunurin Matigas ang ulo

Oo Hindi



Kung ikaw si Mingming, ganoon din ba ang gagawin mo?Bakit?

Ano kaya ang mangyayari kay Mingming kung sinunod niya ang kanyang ina?Bakit?

Bukod sa patibong na inihanda ni Mang Berto, ano kaya ang puwedeng gawin upang mabago
ang ugali ni Mingming?Bakit?

Ano ang mabuting aral na makukuha natin sa kwento?Bakit? Narito ang gawa ng Pangkat IV.

Sa mga laruan ni Alex, alin ang naiibigan mo?Gayahin natin

Ikalawang araw :

1. Balik-aral
Ano-ano ang laruan ni Alex?

2. Pagganyak
Magpapatugtog ang guro ng tunog ng mga bagay gamit ang cassette disc.Hayaang
makinig ang mga bata sa tugtog.

3. Paglalahad
Ano-ano ang mga tunog na inyong narinig?
Kring-kring              bum-bum         tik-tak     prrrt!prrrt!
Klang-klang
Magpapakita ang guro ng mga larawan ng bagay na gumagawa ng tunog nito.
Telepono      tambol     orasan      kampana   pito
Ano-ano ang tunog ng mga bagay na nasa larawan?
Aling bagay ang may mahinang tunog?
Alin tunog ang may malakas na tunog?

4. Paglalahat
Ano ang tinalakay natin ngayon?

5. Mga Pagsasanay
a. Pagsasanay 1
Pangkatin ang mga bata sa 2 grupo.Ang unang grupo ay bibigyan ng guro
ng mga larawan ng bagay at ang ikalawang pangkat ay mga tunog nito na nakasulat sa
flash card. Sa saliw ng pambatang awitin, hahanapin ng bawat isa ang katumbas na
tunog ng larawan na kanilang hawak-hawak.

b. Pagsasanay 2
Hanapin Mo ang Kapareha Ko.
Tingnan ang unang larawan. Hanapin ang katulad ng unang larawan. Bilugan ang
tamang sagot.

2.

tambol

pito

tambol

kampana kampana tambol

telepono pito

pito



.

6. Paglalapat
(Magpapakita ang guro ng mga larawan )
Pumalakpak kung ang larawan ay gumagawa ng mahinang tunog at pumadyak naman
kung malakas.

7. Pagtataya
Isulat ang letra ng tamang sagot.

1. A. bum-bum

2. B. klang-klang

3. C. tik-tak

4. D.prrrrt!prrrrt!

5. E. kring-kring

Ikatlong araw :

1. Balik-aral

Ano ang pangalan ng kuting na matigas ang ulo sa ating kwento ?

Ano naman ang pangalan ng kanyang ina?

( Isusulat ng guro ang sagot ng bata)

2. Paglalahad

telepono

tren

kampana orasan

telepono kama

Larawan ng tambol

Larawan ng kampana

Larawan ng pito

Larawan ng orasan

Larawan ng telepono



Babasahin ng guro ang mga salita.Uulitin naman ng mga bata.

Mingming-Muning

Ano ang napansin ninyo sa hulihang tunog ng mga salita?

Magpapakita ang guro ng mga larawan na magkasing tunog.

Batis-patis           puso-baso      kalabaw-langaw

Magkasing tunog ba ang mga ito?Bakit?

Iparinig ang tugma. Babasahin ng guro.

Kaibigang baka

Alaga ni ama

Nagbibigay ng gatas

Kaya ako ay malakas

Tanong: Tungkol saan ang tugma?

Batay sa inyong narinig, ano-ano ang mga salitang magkasingtunog sa tugma?

Salungguhitan ang mga salita. (Isusulat ng guro ang mga salita.)

Ipabigkas ang mga salitang magkasingtunog.

baka-ama         gatas-malakas

3. Paglalahat

Ano ang tawag natin sa mga salitang magkatulad ng tunog?

4. Mga Pagsasanay

Pagsasanay 1: Lagyan ng tsek(√) ang loob ng kahon  kung magkasing tunog (mga
larawan)

aso at pusa asul na jeep at dilaw na jeep

telepono at patak ng ulan tambol at torotot



angkatang Gawain

Igrupo ang mga bata sa apat. Bibigyan ang bawat pangkat ng tugma at guguhitan nila ang mga
salitang magkasingtunog.

5. Pagtataya

Lagyan ng O bilog ang patlang kung ang dalawang salita ay magkasingtunog at X kung hindi.

_____1. aso-baso
_____2. silid-balon
_____3. atis-batis
_____4. lapis-ipis
_____5. dahon-kahon

Ikaapat na araw:
1. Balik-aral

Ano ang bumuhos kay Mingming nang siya ay sumabit o bumitin sa pisi?
(Isusulat ng guro ang sagot ng bata)

2. Paglalahad

Babasahin ng guro ang salitang nasa pisara na may katumbas na larawan ng tubig

Ano kaya ang tunog ng tubig sa gripo?drip-drip drip

Iparinig ang tunog ng kalikasan.Maaring gumamit ng tape o kaya’y guro na lamang ang
magpaparinig ng tunog nito.(mga larawan ng hangin, kulog, ulan, ubig at iyak ng bata.)

hangin          wosssh! wosssh!

kulog            buuum!buum!

ulan               tip!tap!

Ang tahol ng aso,
Sa may bakuran ninyo,

Ang batang magulo
Ay hindi matututo.

Ang ngiyaw ng pusa
Sa may kusina

Magulang ay natutuwa
Sa mabait na bata.

Ang unga ng kalabaw
Doon sa lubluban

Ang batang magalang
Tuwa ng magulang.

Ang mee ng kambing
Sa may puno ng saging
Ang batang maagang

magising
Masipag at matulungin



tubig             splasss! splasss!

Tanong:  Ano ang tunog ng hangin, kulog, ulan, at tubig?

Alin sa mga larawan ang may malakas na tunog at mahinang tunog?

Ipagaya ang iyak ng bata sa mataas na boses.Ipagaya rin ang boses ng nanay kapag
tinatawag ang anak sa mababang boses.

Itanong: Anong uri ng boses mayroon ang iyak ng bata? ang pagtawag ng nanay?

3. Paglalahat
Anong tinalakay natin ngayon?
Anong masasabi ninyo sa mga tunog?

4. Pagsasanay
Ipamahagi ang mga larawan sa bata.
Ibibigay ng guro ang tunog ng bawat bagay na nasa larawan. Ididikit ng bata sa pisara
ang larawan ayon sa uri ng tunog nito.

Pangkatang Gawain:

Pangkat I: Iugnay mo ako

Pag-ugnayin ang larawan sa katumbas na tunog nito.

Pangkat II: Tayo nang Magbilang

Bilangin ang mga larawan ng kalikasan na may ginagawang tunog.

Mahinang tunog Malakas na tunog

hangin

buuum!buuum!ulan

kulog

tip-tap

wosssh!wosssh!

hangin kulog

ulan

pito

orasan



Pangkat III: Makinig Tayo

Pipili ang pangkat ng isang tunog ng kalikasan na lalapatan nila ng isang awit sa himig ng
“Leron-Leron,Sinta.

Pangkat IV : Magkulay Tayo

Kulayan ang mga larawang may malakas na tunog at lagyan ng X ang may mahinang tunog.

5. Paglalapat
Hayaang lumabas ang mga bata at umikot sa paaralan.Pakinggan ang mga tunog sa
paligid.Mamimili ang mga bata ng mga tunog na narinig at gagayahin nila.Pagpasok sa
silid pahuhulaan nila ang napiling tunog. Sabihin kung ito ay mahina o malakas at kung
ano ang gumagawa nito.

6. Pagtataya
Gumuhit ng parihaba kung ang larawan ay may malakas na tunog at bilog kung
mahina.

1. 4.

2. 5.

3.

Ikalimang araw:

1. Balik-aral
Sa mga nakaraang aralin, ano-anong tunog ang ating napag-aralan?

2. Mga Pagsasanay
Pagsasany 1: Pangkatin ang mga bata sa apat na grupo.Bibigyan ang bawat grupo ng
tugma.Hayaang hanapin ng bawat grupo ang salitang magkasing tunog

Pagsasanay 2 : Mix and Match

hangin kulog ulan tubig

hangin

kulog

ulan

tubig

iyak ng bata

Alaga kong manok
Nagbibigay ng itlog
Kaya ako’y mabilog

At saka malusog.

Ang tahol ng aso
Sa may bakuran ninyo

Ang batang magulo
Ay hindi natuto.



Ipamamahagi ng guro ang mga larawan at Flascard ng mga tunog ng bagay at kalikasan.
Hahanapin nila ang kanilang kapareha  sa saliw ng pambatang awitin.

Pagsasanay 3 : Malakas ba o Mahina ?

Magpapakita ang guro ng mga larawan na may mga tunog. Pumalakpak  kung malakas ang
tunog ng larawan at ipadyak ang mga paa kung mahina.

Pagsasanay 4 : Kilalanin Mo Ako?

May mga larawan na nakadikit sa dingding ng silid-aralan. Tatawag ang guro ng mga bata na
maglalagay sa angkop na grupo ng bawat larawan.Ilalagay nila ito sa pocket
chart.(Magpaparinig ng mga pambatang awitin)

3. Pagtataya
Isulat ang tsek (√) kung magkasingtunog at ekis (X) kung hindi.( mga larawan)
1. babae- lata
2. itlog-bilog
3. kahon-sabon
4. aso-baso
5. masaya-malungko

Banghay Aralin MTB 1 – Tagalog
Ikatlong Linggo

I. MGA LAYUNIN
Ang mga mag- aaral ay inaasahang:

1. Naipapakita ang pagkamatulungin sa kapwa.
2. Nakapag-usap tungkol sa ipinakitang larawan batay sa sariling karanasan.
3. Naibibigay  ang unang titik ng pangalan ng mga larawan.
4. Naiipagtapat-tapat ang salita sa larawan nito.
5. Naibibigay ang pares ng mga salitang magkasingkahulugan mula sa kwentong

narinig.

hanginkulog

telepono tubigorasan

Bagay sa paligid Kalikasan

telepono

orasan tubig

kulog hangin



6. Nakikilala ang kaibahan ng mga titik.
7. Naisusulat ang malaki at maliit na titik gamit ang tamang pagsulat.

II.PAKSANG ARALIN
A. Paksa :

a.“Kahanga-hanga si Zeny”

b. Pagbigkas na Wika : Nakapag-usap tungkol sa ipinakitang larawan batay sa
sariling karanasan.

c.Kaalaman sa Alpabeto: Naibibigay  ang unang titik ng pangalan ng mga
larawan.

d. Pagkilala sa Salita: Naiipagtapat-tapat ang salita sa larawan nito.

e.Ponolohiyang Kasaysayan: Naibibigay ang pares ng mga salitang
magkasingkahulugan mula sa kwentong narinig

f.Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Nakikilala ang kaibahan ng mga titik.

g.Pagsulat: Naisusulat ang malaki at maliit na titik gamit ang tamang pagsulat.

B.Sanggunian : K-12 Curriculum

C.Mga Kagamitan: Tsart ng mga salitang magkasintunog, larawan ng mga bagay
magkasingtunog

D.Pagpapahalaga: Pagkamatulungin

E. Tema: Ako at ang aking pamilya

F.Kuwento : Kahangahanga si zeny

III. PAMAMARAAN
 Unang araw :

A.Gawain bago bumasa

a.Paghahawan ng Balakid

Ibigay ang kahulugan ng mga salita batay sa pangyayari sa kwento

mag-anak – larawan namili- pagsasakilos

damit– larawan pamamasyal-pagsasakilos

laso– larawan paaralan- larawan sapatos –
larawan pulubi- larawan

b.Pagganyak

Mga bata nakapamasyal na ba kayo kasama ang inyong mga magulang?



Ano ang inyong naramdaman nang kasama ninyo sila? Bakit?

Naranasan na ba ninyo ang mahingan ng tulong?

Ano ang ginawa mo? Bakit?

c.Pangganyak na tanong

Pagpapakita ng larawan ng batang namamalimos:

Mga bata tingnan ninyo ang mga nasa larawan. Ano ang ginagawa ng mga

bata?Bakit kaya?

B.Gawain habang nagkukuwento

Pagbasa ng guro sa kwento.

Basahin ng guro ang teksto ng kwento nang tuloy-tuloy.
Mga bata may babasahin akong kuwento.ang pamagat nito ay: “Kahanga-hanga si zeny

Kahanga-hanga si zeny

Namasyal ang mag-anak nina Mang Zoro at Aling Zara
kasama  ang kanilang anak na sina Zeny at Zel. Namili sila
ng mga bagong damit at sapatos para sa pagpasok nila sa
paaralan. Kumain sila ng masasarap na pagkain.

Isinuot ni Zeny ang paborito niyang laso. Kulay lila ito.
Isinuot naman ni Zel ang kanyang relo na bigay nglolo niya. Tuwang-tuwa ang
dalawang bata sa kanilang pamamasyal.

Napansin ni  Zeny ang isang batang pulubi habang naglalakad sila.
Nakaupo ito sa tabi ng lumang silya. Naawa si Zeny at binigyan niya ito ng binili niyang
tinapay. Nagpasalamat ang batang pulubi kay Zeny.Nakita ni Aling Zara at Mang Zoro ang
ginawa ni Zeny. Napangiti ang mag-asawa sabay na sinabi,“Kay buti mo, Zeny”. Umuwi
silang may ngiti sa labi habang nakatingin si Zeny sa batang pulubi.
Tanong :

Ano ang ginawa ng mag-anak?

Sino ang nakita ni Zeny habang sila ay naglalakad?

Ano ang ginawa ni Zeny sa kanyang nakita?

C.Gawain matapos bummasa

Pangkatang Gawain:

a.Bago talakayin, pangkatin sa apat (4) ang klase at ipagawa ang mga gawain



PANGKAT I: *“Mamasyal tayo”

Iguhit ang pamilyang sama-sama sa pamamasyal

PANGKAT II: *“Ang Saya”

Ipakita ang masayang pamamasyal ng isang bata kasama ang kanyang mga magulang.

PANGKAT III: *“Pahingi naman po”

Tingnan ang larawan. Kulayan ang magiging reaksiyon mo kung may namamalimos sa
iyo.

PANGKAT IV: *“Salamay po ate”

Lagyan ng puso ang larawan ng bata na nagpapakita ng pagkamatulungin.

b.Talakayan

Itanong ng guro:

Sino-sino ang mga tauhan sa kuwento?

Ano ang ginawa ng mag-anak?

Tingnan natin ang ginawa ng:

PANGKAT I: *“Mamasyal tayo”

Ano ang binili ng mag-anak?

Isinuot ba nina Zeny at Zel ang kanilang paboritong gamit?

Ano ang naramdaman ng mag-anak pagkatapos mamasyal?

Tignan natin ang gawa ng:

\PANGKAT II: *“Ang saya”

Masaya ba ang mga bata sa kanilang paboritong gamit?

Gusto ba ninyong mamasyal kasama ang inyong mga magulang?

Sino ang nakita ni Zeny habang sila’ymamasyal?



Tingnan ang gawa ng:

PANGKAT III: *“Pahingi naman po”

Ano ang naramdaman ni Zeny pagkakita  sa batang pulubi?

Naawa ba siya?

Ano ang ibinigay ni Zeny sa batang pulubi?

Nagpasalamat ba ang batang pulubi?

Tingnan ang gawa ng:

PANGKAT IV: *“Salamay po, ate”

Ano ang masasabi mo sa ugaling ipinakita ni Zeny?

Tama ba ang ginawa ni Zeny? Bakit?

Kahanga-hanga ba sai Zeny? Bakit?

Tutularan  mo ba siya? Bakit?

C.Malayang Pagsasanay

Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kuwento. Lagyan ng bilang 1,2,3,4,5, ang
patlang

______1.  Namasyal ang mag-anak.

______2.  Tuwang-tuwa ang dalawang bata sa kanilang pamamasyal .

______3.  Umuwi silang may ngiti sa labi habang nakatingin si Zeny sa

batang pulubi.

______4.  Napansin ni Zeny ang batang pulubi at binigyan niya ito ng tinapay.

______5.  Namili at kumain sila ng masasarap na pagkain.

 Ikalawang araw :
1. Balik –aral

Muling balikan ang kuwentong narinig “Kahanga-hanga si zeny.
Ano ang ginawa ng mag-anak?
Ano ang naramdaman ni Zeny nang Makita ang batang

pulubi?
Sino ang nakita ni Zeny habang sila’y naglalakad?



abaniko
o

sombrero

bola sapatos

lapis

damit

papel

Ano ang naramdaman ng mag-anak pagkatapos
mamasyal?

1. Paglalahad
Sa pamamagitan ng talakayan:

Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan ng bagay sa kwento
damit laso silya relo

sapatos
3.Pagtatalakay:

Mga bata sa anong titik nagsisimula ang mga pangalan ng
bagay?

Magpapakita pa ng ibang larawan ng bagay ang guro at ipasabi sa
mag-aaral ang pangalan ng mga ito

mesa upuan salamin lapis bulaklak

Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga pangalan ng bagay na
makikita sa loob ng silid-aralan at sabihin kung sa anong titik nagsisimula
ito

4.Malayang Pagsasanay

Pangkatin ang mga bata sa apat (3) na grupo para sa isang laro:

Pagsasanay 1: “Pick me”
Laro: Tingnan ang mga larawan na nakadikit sa larawang puno.

Paunahan sa pagkuha ng tamang larawan ng bagay batay sa simulang
titik na sasabihin ng guro.



Pagsasanay 2:
Panuto: Pakinggan ang mga pangalan ng bagay na sinasabi ng guro.
Tumayo kung ang mga ito ay mga bagay na makikita sa loob ng silid-
aralan at maupo kapag hindi.

pisara mesa sasakyan lapis

kotse pambura aklat gunting

5.Pagtataya:

Panuto: Bilugan ang tamang simulang titik ng pangalan ng
larawan.

1. bola b k m

2. mani m p k

3. susi l s r

4. relo t w b

5. laso l s o

6.Kasunduan

Gumupit ng mga bagay na makikita sa loob ng silid-aralan. Idikit ito sa
notebook.

 Ikatlong araw
1. Balik-aral
Muling balikan ang kwentong narinig “Kahangahanga si zeny“ Sa
pamamagitan ng talakayan:

Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan ng tao, bagay o lugar sa kuwento

Mang Zoro Aling Zara Zeny
Zel laso relo

silya labi paaralan

2.Paglalahad

Ipabigay sa mga bata ang mga salitang magkasintunog mula sa
kwentong narinig:

laso-lolo tinapay-kulay pulubi-labi
binili-labi relo-Zoro

3.Pagtatalakay

Anong tunog ang naririnig ninyo sa hulihan ng salitang



lapis-tunog /s/ damit-tunog/g/ paaralan- tunog/n/
ipis-tunog/s/ ipit-tunog/g/ bayan-tunog/n/

Magkasingtunog ba ang mga salita?
Magbigay ng halimbawa ng mga salitang magkasintunog
Pabigayin ang katabi ng salita at magbigay ng katunog nito

4.Malayang Pagsasanay

Pagsasanay 1
Panuto: Lagyan ng kahon ( ) ang salitang nasa kanan na

kasingtunog ng salitang nasa kaliwa

P
a
g
s
a
s
a
n
a
y

I
I

Panuto: Tingnan ang larawan sa loob ng bilog. Pagtapatin ang mga salitang kasintunog
ng pangalan ng larawan

1.
Lobo

bola logo

2.
pulubi

labi aso

3. damit Sakit sukat

4.
laso

araw baso

5.
labi

tutubi lapis

pulubi

labi sakit susi laso gabitutubi relo



5.PAGTATAYA
Panuto: Pagtapat-tapatin ang mga pangalan ng larawan sa mga salitang kasintunog nito

1.laso . . labi

2.relo . . gulay

3.pulubi . . kalan

4.tinapay . . walo

5.paaralan . . baso

 Ikaapat na araw
1.Balik- aral

Muling balikan ang mga salitang magkasintunog

laso-lolo tinapay-kulay pulubi-labi

binili-labi relo-Zoro

Pagbigayin ang mga bata ng halimbawa ng mga salitang magkasintunog

Pagbigayin ang katabi ng salita at magbigay ng katunog nito

2.Paglalahad

Pagpapakilala ng mga letra sa alpabeto

Isa-isahin nga guro ang mga titik ng alpabeto

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q S
T U V W X Y Z

3.Pagtatalakay

 Ipakikilala ng guro ang malaki at maliit na titik sa alpabeto.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg HhIi

Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy

Zz

 Ipapakilala ng guro kung ang salita ay nagsisimula sa malaki o maliit na titik.



baso bola kama silya lapis
Colgate    Sunsilk Karen Liza

4.Malayang Pagsasanay

Pagsasanay 1
Panuto: Pagtapatin ang malaking Letra sa Hanay A at maliit titik sa Hanay B.

Hanay A Hanay B
1.B   p
2.S   l
3.D   b
4.L   s
5.P   d

Pagsasanay 2
Panuto: Alin ang naiiba sa titik? Lagyan ng puso ang tamang sagot.

1. d d d D
2. S s S S
3. T t t t
4. K K k K
5. o O o o

5.PAGTATAYA
Panuto: Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng tsek () ang tamang unahang letra ng pangalan ng
larawan.

Bulaklak

k b l

Kotse

k l p

v p L

















 Ikalimang araw

1.Balik-aral

Balikang muli ang napag-aralan mula sa unang araw hanggang sa ikaapat na araw.

 Magbigay ng halimbawa ng mga salitang magkasingtunog

laso-lolo tinapay-kulay pulubi-labi

binili-labi relo-Zoro

 Ibigay ang maliit na letra ng sumusunod na malaking titik
A----
B----
C----
D----
F----

2.Pagusulat ng letra

Ipakita ang wastong pagsulat ng malaking letra at maliit na letra

(Babakatin ng guro ang letra sa flashcard gamit ang daliri)

Tumawag ng mag-aaral na nais gawin ang ginagawa ng guro.

Isulat ang malaki at maliit na letra sa hangin, mesa, palad, likod kasabay ng
pagbilang ng istrok o linya ng letra.

Pusa

Mesa

m n o

Lapis

k l v



Sipiin ang maliit at malaking letra sa alpabetong ibinigay.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3.Malayang Pagsasanay
Pangkatin ang mga bata sa apat (4) na grupo para sa isang laro

Laro 1 Letter Box
Panuto: Kahunan ang lahat nang malaki at maliit na titik

J B j M X n

C l J j h A

T j s J o j

Laro 2 : “Hephep! Hurray!”
Panuto: Pakinggan ang mga salitang binabasa ng guro. Isigaw ang Hephep Kung ang salita ay
magkasingtunog at Hurray kapag hindi.

1.aso-baso

2.bulaklak-kabinet

3.ipis-lapis

4.araw-ilaw

5.dahon-sabon



Laro 3: “Copy me”

Sipiin ang letra sa alpabetong ibinigay

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4.PAGTATAYA

Panuto: Lagyan ng Ekis (x) ang salitang nasa kanan na kasintunog ng salitang nasa kaliwa.

1.
bulaklak

alak ilaw

2.
tasa

kalesa aso



1.

I

Ika apat na lingo

I. MGA LAYUNIN

Ang mga bata ay inaasahang:
1. Nakikining at tumutugon sa iba
2. naibibigay ng simulang tunog ng mga letra ng sa isang naibigay na salita
3. nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng sulat
4. Naibibigay ng mga tiyak ng tunog na mga titik sa alpabeto
5. nakikilala ang maliit at maliit na letra sa alpabeto.
6. Nakasusulat ng malaki at maliit na letra na wastoa ng baybay nito.

II.PAKSANG ARALIN
A.Paksa
a.Wika:
Nakapakikinig at nakakatugon sa iba.
b.Kasanayan sa Pronolohiya:
Naibibigay ang tunog ng simula ng letra sa isang salita.

c.Kaalaman sa Aklat at Paglilimbag:
Nakikilala ang mga pagkakaiba sa pagitan ng sulat.
d.Pagkilala ng salita:
ang tiyak na tunog ng mga letra sa alpabeto.
e.Kaalaman sa alpabeto: Nakikila ang malaki at maliit na letra sa alpabeto.
f.Pagsulat: Naisusulat ang malaki at maliit na letra  na wasto ang baybay nito.

B.Sanggunian: K-12 Curriculum
C.Mga Kagamitan:
Mga letra sa alpabeto, tsart, larawan ng mga bagay na nagsisimula sa mga letra.

D.Kuwento: “ Ang Lobo ni Lora”

3.

Gagamba

timba tabo

4.

mani
kama patani

5. yoyo lapis sigarilyo



E.Tema: “Ako at Ang Aking Pamilya”
F.Pagpapahalaga: Pagbibigayan

Unang araw
III. PAMAMARAAN:
A: Gawain bago bumasa
a.Paghahawan ng Balakid
alamin ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng larawan at pagsasakilos.

lobo - larawan
natuwa - pagsasakilos
sigaw - pagsasakilos
simbahan - larawan

b. Pangganyak
Pagpapakita ng guro sa pabalat ng aklat at hayaang magbigay ng opinyon ang mga bata tungkol

ditto.
c. Pagganyak na tanong

Sino sainyo ang naaalalang bigyan ng mga kapatid ng pasalubong?
d. Pagbasa ng kuwento

Babasahin ng guro ang kuwento habang nakaturo sa binabasa. Gagawin ito hanggang matapos
ang kuwento.
Bago magtalakayan, igrupo sa apat (4) ang klase . Ganyakin ang bawat grupo na magpakita ng dula-
dulaan tungkol sa kuwentong napakinggan. Ipagawa ang mga gawain sa saliw ng tugtuging ”Bahay-
Kubo”.

Pangkat 1 : Paglabas ng simbahan nakakita si Lora ng lobo at binilang niya ito.
Pangkat 2 : Nagpabili si Lora ng limang lobo sa kanyang magulang.
Pangkat 3 : Binili ni Mang Lino si Lora ng limang lobo dhil bibigay nya ang iba sa kanyang mga kapatid.
Pangkat 4 – Lumipad ang dalawang lobo na binili ni Lora.

e. Talakayan:
Itanong ng guro:

1.Ano ang nakita ni Lora paglabas nila ng simbahan?
2.Ipapakita ng pangkat 1 kung ano ang nakita ni Lora paglabas nila ng simbahan.
3.Ano ang ipinabili ni Lora sa kanyang magulang?
4.Ilang lobo ang pinabili niya sa kanyang magulang?

Malalaman natin yan sa pagsasadula ng Pangkat 2.
5.Binili ba siya ng lobo ni Mang Lino?
6.Kanino niya ibibigay ang limang lobo na kanyang ipinabili?

Ipaalam sa atin ng iyan ng Pangkat 3.
7.Ano ang nangyari sa dalawang lobng ipinabili ni Lora?

Isasadula ng pangkat 4 ang nangyari.



Ikalawang araw
1.Balik-aral: Muling balikan ang kwentong narinig “ Ang Lobo ni Lora”.
Sa pamamagitan ng talakayan:
a.Ibigay ang pangalan ng mga tauhan sa kwento;

Lora Mang Lino
Lisa Lito
Lauro

b.Ibigay ang tunog ng simulang titik ng sumusunod na salita.
laso yoyo
yantok                                lamok
lobo yakap

Babasahin ng guro ang mga salita, pagkatapos ng guro mga bata naman ang babasa.

Pagkatapos mabasa ng guro atng mga bata ang mga salita. Ibibigay ng guro ang tunog ng mga simulang
letra ng salita at Pagkatapos ng guro, ang mga bata naman ang magbibigay ng tunog ng mga simulang
titik ng salita.

2. Mga Pagsasanay 1:

Panuto: Ibigay ang tunog ng simulang letra ng sumusunod na salita.

1. baso 6. aso

2. salamin 7. dahon

3. laruan 8. gagamba

4. pagkain 9. halaman

5. yoyo 10. watawat

Pagsasanay 2:
Panuto: Hulaan ang unahang titik ng salita ng larawan at ibigay ang tunog nito.

1. _ usa

2. _bon



3. _abayo

4. _nggoy

5. _has

3.Pagtataya

Panuto: Ibigay ang tunog ng simulang titik ng sumusunod na salita.

1. sulat 6. lapis

2. babae 7. upuan

3. damit 8. halaman

4. gunting 9. kamote

5. sapatos 10. pusa

Ikatlong araw

1.Balik-aral

Ibigay ang tunog ng mga unang titik ng mga sumusunod na salita.

 pusa

 lapis

 kahon

 yoyo

2. Paglalahad
a.Ipakita ang maliit at malaking letra ng sumusunod:

Mm  Bb
Yy  Nn
Kk  Pp



 Ll  Oo
 Gg  Ee

b. Isa- isahin ang mga letra ng mga alpabeto at bigkasin ito sa mga bata.
Pp Ll
Nn Oo
Kk  Ee

c. Hayaang ang bata ang magbigay ng maliit na titik ng sumusunod na malalaking titik.
P G
O L
E N
K  B

3.Pagsulat ng maliit na titik

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

3.Pagsasanay 1:
Isulat ang unang titik ng larawan, isulat ito sa maliit at malaking titik.

1. bulaklak

O o p
K l N
Y L n
P e E
k y



2 kuneho

3. ulap

4.
puno

5. dahon

Pagsasanay 2:

Bilugan ang maliit na letra ng sumusunod na titik.

1. L L l L

2. B B B b

3. s S S S

4. K K K k

5. O o O O

Pagsasanay 3:

Hanapin sa kahon maliliit na titik at malalaking letra. Pagsama-samahin ang maliit at malaking titik.

Maliit na titikMalaking titik
Maliliit na letra Malaking letra



4.Pagtataya
Panuto: Isulat ang malaking titik ng mga sumusunod na maliit na titik.

1. o 6. n
2. P 7. l
3. e                                                                       8. s
4. k                                                                       9. d
5 . y 10. t

Ikaapat na araw
1.Balik-aral
Isulat ang maliit na letra ng sumusunod na malaking letra.

 O T
 E K
 P  H
 D  Y
 S  L

Magpapakita ang guro ng letra sa mga bata at ibibigay ng guro ang tunog nito. Pagkatapos
ng guro na ibigay ang tunog hayaang ang mga bata naman ang umulit ng mga tunog na sinabi ng guro.
Paulit ulit itong isatunog ng mga bata.

 Kk Bb

Dd Ss

Aa Pp

Nn Hh

Ll Yy

2.Paglalahad

Magsusulat ang guro ng mga letra sa tsart at ipapabasa niya ito sa mga bata. Pagkatapos mabasa ang
mga letra , ibibigay ng guro ang tunog nito at uulitin ito ng mga bata.

 Hh

 Gg

 Aa

Bb

 Ss

Mm

 Yy

 Kk



3.Pagtalakay: sIbigay ang tunog ng mga letra na nasa tatsulok.

4.Pagsasanay
Pagsasanay 1:

Panuto: Ibigay ang tunog ng unang letra ng sumusunod na larawan.

bahay kuneho

kotse tigre

baka

Pagsasanay 2:
Panuto: Ibigay ang tunog ng letra na naiiba.

1. h o h h h
2. s d s s s
3. d e d d d

Hh

Pp

Oo

Yy



4. g p p p p
5. k y k k k

5.   Pagtataya:
Panuto: Isulat ang unang letra ng salita at ibigay ang tunog nito.

1. bulaklak

2. yoyo

3. bata

4. relo

5. bukid

Ikalimang araw
1.Balik-aral
Balikan ang mga aralin na napag aralan sa unang araw hanggang sa huli.

2.Paglalahad
Magbigay ng halimbawa ng mga salita na bibigyan ng tunog ang unang letra nito.

salamin lapis

bahay asoIbigay ang tunog ng unang letra ng mga salita.

gagamba pusa

lapis bulaklak

bahay ulap

3. Pagsasanay

Panuto: .Bilugan ang letre na naiiba.

 G                     g                    g                   g
 k K                    k                   k
 Y                     Y                    Y y
 d                      D                   D                   D
 O                     O                   O o



c.Ibigay ang tunog ng unang letra ng salita na nasalarawan.

1. puso

2.

laso

3. bola

4. orasan

5.

Lamesa

d. Iguhit ang malaking letra at maliit na letra.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________

4.Pagtataya
Panuto: Ibigay ang maliit na letra ng mga titik ng mga sumusunod:

1. L
2. O
3. P
4. K



5. U
6. E
7. H
8. D
9. Y
10. A

Ikalimang linggo

I. MGA LAYUNIN

Ang mga mag-aaral ay inaasahan na:

1. Nakasusunod sa wasto at tamang pagkain.

2. Nakikilahok nang mabuti sa kwentong binasa sa pamamagitan ng pagkokomento at
pagtatanong.

3. Nakapagbibigay o nakagagawa ng unang tunog ng letra sa bawat salita.

4. Nakababasa nang malakas sa pagbabaybay ng dalawahan at tatluhang salita.

5. Nakakagawa ng  relasyon o pagkakapareho sa pagitan ng nakasulat o sinasabing salita.

6. Nakapagbibigay ng unang letra ng salita na nakikita sa larawan o paligid.

7. Nakakikilala ng malaki at maliit na letra.

8. Nakapagpapakita ng relasyon sa pagitan ng tunog at nakasulat na salita

9. Nakapag-uugnay ng larawan o bagay sa tamang salita.

10. Nakapagbibigay ng tamang tunog ng isang letra.

11. Nakauunawa na may tamang paraan ng pagbabaybay ng salita.

12. Nakasusulat ng tamang sukat ng malaki at maliit na letra.

13. Naisusulat ang wastong ang pagbabaybay ng salita.

B.Sanggunian:   K – 12 Curriculum

C.Mga Kagamitan:   bilao, bibingka, puto bumbong, kartolina, tsart

D.Pagpapahalaga:  Ako at ang aking pamilya.

E.Kuwento:   Bilao ni Betina at  Ang Empanada nina Elan at Elen



III.    PAMAMARAAN:

Unang araw

1. Paghahawan ng balakid:

Pagunawa ng salitang makikita sa kwento.

Panuto:  Pumalakpak ng tatlo kung ang salitang makikita ay pagkain,  itaas ang kanang

kamay kung hindi ito pagkain.

Bibingka bilao higaan puto bumbong
umaga

2. Pagganyak:

Bago magkuwento ang guro, magpapakita siya ng bilao, puto bumbong at bibingka. Kapag nakita
ito maaaring magtanong agad ang mga bata tungkol sa ipinakita ng guro.

3. Paglalahad:

Mga bata ang inyong nakikita ay mga pagkain. Hahayaan ng guro na magpahayag ang mga bata
ng pagkaunawa tungkol sa pagkaing nakikita.

4. Pagganyak na tanong:

Sa inyong palagay, masasarapba ang mga ito ? (Kung may nais magtanong ng iba pa ukol sa
pagkaing ito, hahayaan ito ng guro na gawin.)

5. Pagbasa ng kuwento:
*    Ang guro muna ang babasa.
*    Susunod ang mga batang babasa nang sabay-sabay at may paisa-isa

Bilao ni Betina
Bibingka... Putobumbong... Bibingka... Putobumbong... malakas na sigaw ni Betina tuwing
umaga. Habang sunong-sunong ang bilao.
Mahalaga ang bilaong ito sa kanyang buhay. Ito ang naging katuwang ni Lola Belen sa
pagpapalaki sa kanya.
Matanda na si Lola Belen kaya hindi na siya nakapagtitinda. Ulila na si Betina. Silang dalawa
lamang ang magkasama sa bahay.
Isang umaga, nagulat si Betina. Nawawala ang bilao niya. Wala din si Lola Belen sa kanyang
higaan.
Naglakad-lakad si Betina sa kanilang baryo. Nakita niya si Lola Belen. Sunong-sunong ang bilao.
Nilapitan niya ito at kanyang niyakap. Sabay na silang nagtinda.
Magtatanong ang guro ukol sa nilalaman ng kwento.
Halimbawa:  ~ Ano ang pamagat ng kuwento?

~ Ano ang bilao? Ano-ano ang nasa loob nito?
~ Sino ang sumisigaw? Ano ang isinisigaw ni Betina?
~ Ano kaya ang sumunod na pangyayari pagkatinda nila?

6. Pangkatang gawain:
Pangkat 1: Tinda-tindahanan Ko

Magsasadula ang mga bata kung paano mag tinda ng ibat-ibang produkto.
Pangkat 2: Aalagaan Ko

Magpapakita ang mga bata ng tamang pag-aalaga sa nakatatanda.



Pangkat 3: Aking Baryo

Guguhit ang mga bata ng larawan ng baryo o barangay. ( May gayahan ito. )

Pangkat 4: Maglalako Ako

Magpapamalas ang mga bata ng pagsigaw habang may inilalakong paninda.

7. Talakayan:

Itanong ng guro:   Sino si Betina ayon sa kuwentong binasa?Matulungin ba siya?

Masipag ba si Betina? Bakitdapat siyang magingmasipag?

Titignan ng guro ang gagawin ng mga bata sa bawat pangkat.

Tingnan nga natin ang ginawa ng Pangkat1. Kayo ay nagsagawa ng tinda-tindahanan.

Nahirapan ba kayo?

Mahirap ba ang nagtitinda kahit kayo ay nakabantay at hindi umaalis?

Ano-ano naman ang mga itininda ninyo?

Sa kuwentong binasa. Ano ang tindang inyong narinig?

Masasarap ba ang mga ito?

Mahirap ba ang pagtitinda?

Ano ang mas madali ang magtinda o maglako ng paninda?Bakit?

Mula sa binasang kwento mas madali nating naunawaan ang pagtitinda.ano naman ang
masasabi ng Pangkat 2 sa kanilang ginawa?

Ano ang ibig sabihin ng pag-aalaga?

Sino-sino ang gusto ninyong alagaan?

Bakit kailangang alagaan ang mahal natin sa buhay?

Paano mo aalagaan ang mga matatanda tulad ng lolo at lola mo?

Sino ang matandang kasama ni betina sa kuwento?

Inaalagaan ba siya ni Betina?

Paano mo ilalarawan si betina?

Maganda bang ehemplo si Betina? Naglalako tapos nagtitinda?

kaya mo ba siyang gayahin?

Sino ang nag-alaga kay betina nang maulila siya?

Anong paraan ang ginawa ng lola para mabuhay niya si Betina?

Atin naming pakinggan ang ginawa ng Pangkat 3. Ang kanilang ginawa ay pagguhit ng ating
pamayanan.

Mga bata kapag sinabing baryo o barangay  ito ay isang lugar na kung saan  may mga bahay,
simbahan, talipapa o maliit na palengke, mga tindahan, barangay hall, paaralan atbp.

Ano ang nararamdaman mo habang gumuguhit?



Ano-ano naman ang inyong iginuguhit?

Bakit ito ang inyong iginuhit ?

Magsabi nga kayo ng dahilan bakit iyon ang iyong iginuhit?

Balikan natin ang kwento,nag lalaro ba si betina sa barabgay?

Bakit maraming bumibili kay betina?

Marami bang tao sa baryo o barangay?

Sa inyong palagay bakit maraming bumibili kay betina?

Bakit mahalaga na tignan ang kalinisan sa pagtitinda?

Bukod sa kalinisan ano ang dapat tandaan sa pagbili ng itinitinda?

Tingnan ang ginawa ng pangkat 4, panuoorin natin ang kanilang pagsasadula.

Ano ang nadarama ninyo habang kayo ay naglalako ng apagkain?

Ano ang mga isinisigaw ninyo kanina?

Bakit ito ang napili ninyong ilako?

Masustansya ba ito kaya ito ang inyong piniling ilako?

Mahirap bang maglako ng pagkain?

Sa narinig ninyong kuwento ni Betina at ng kanyang Lola Belen, sapat kaya ang kanyang
kinikitapara sa kanyang lola?

Bakit kailangang magtinda si betina para sakanyang lola?

Ginagawa ba niya ito dahil sinusuklian niya ang ginawang pagpapalaki sa kanya ng lola niya?

Nakakahiya ba ang paglalako ng paninda katulad ng ginagawa ni Betina tuwing umaga?
Ikaw, kaya mo ba ang magtinda kagaya ni Betina?
Kung ikaw ay isang bata na naglalako ng pagkain ikahihiya mo ba ang gawaing ito?
Aayusin mo ba ang lahat ng iyong kagamitan sa pagtitinda?
May katanungan ba kayo?
Sino ang gustong magtanong?
( Posibleng may magtanong ng sumusunod...)
a.Nag-aaral po ba si betina kahit naglalako siya?
b.Ilang taon po kaya si Betina?
c.Napagsasabay po kaya niya ang paglalako at pag-aaral?
d.May sarili po kaya silang bahay?
e.Bakit po ganoon ang matatanda, gusto nilang palaging may ginagawa?

ikalawang araw
1.Balik–aral:  Ayon sa kwentong binasa,  ano ang pamagat nito?
Sino-sino ang mga  tauhan sa kuwento?
Ano-ano naman ang kanilang mga gawain?
Ano ang magandang pangyayari na inyong natatandaan sa kuwento?
Ano ang mgandang aral na nakuha mo sa kuwento?



Ito ba ay nakatutulong din sa inyo?

2. Paglalahad:
Magbigay kayo ng mga salitang napag-aralan kahapon.
( Mga salitang maibibigay ay...)
ni ang na si sa kaya at

niya
bilao                  bahay                     puto                 sigaw                   matanda
umaga                    nagtinda                wala                  higaan nakita
Betina                     Belen                     kanya                  puto

Sa mga salitang inyong ibinigay bigkasin ang unang tunog ng salita. Pakinggan ko nga ang tunog ng b, p,
s, m, u, n, w, h, k. Ang bawat isa ay magbibigay ng tunog ng unahang letra ng salita.

Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano binabasa ang salita sa pamamagitan ng paghahati-hati
ng salita sa kanilang pantig.

Halimbawa:      bilao    bi - la - o bilao  ang bilang nga pantig ay tatlo

Gagawin din ito sa iba pang salita na ibinigay ng mga bata na nabanggit sa kwento.
Ito naman ang pakinggan ninyo ang mga salitang nasa tsart, ito ay sabay-sabay na basahin. Mga
salitang makikita sa tsart.

lakad bumbong puto baryo
matanda lola malakas sigaw
bilao niyakap kanya ulila
hindi buhay bahay nagtinda

Pansinin nga ninyo ang bawat salita ito ba ay nakita o nabasa sa kuwento. Tama ba ang pagkakalagay
nito sa kuwento? may kaukulang relasyon ba ito sa bawat pagkakasunod-sunod ng mga salitang ginamit
sa kuwento? Dapat ninyong tandaan na ang  relasyon o pagkakaugnay        ng bawat salita ay mahalaga
upang maintindihan ang kuwento. Kapag ito ay binasa, ito ay dapat nakaayon sa pagkakasunod-sunod.

3.  PAGSASANAY
Pagsasanay 1:
Panuto:   Piliin ang unang letra ng tunog na maririnig sa bawat salitang babanggitin ng guro.
Mga salitang babanggitin o nakasulat sa kartolina ay ang sumusunod:

bilao                  bahay                     puto                 sigaw                   matanda
umaga                    nagtinda                wala                  higaan                   nakita

Betina Belen                     kanya                  puto

Pagsasanay 2:
Panuto:    Ibigay ang bilang ng mga pantig ng bawat salita, isulat ang bilang 2 o 3 sa patlang.
1.  ____    bibingka 6. ____    Betina
2. ____    puto 7. ____    dalawa
3. ____ bilao 8. ____    sigaw



4. ____    matanda 9. ____    buhay
5. ____    tinda 10. ___    higaan

PAGSASANAY 3:
Panuto:  Bilugan ang salitang babanggitin ng guro.(ang Mga salitang nakasulat ay ang sumusunod:)

Betina, Belen, lakad, baryo, matanda, bumbong, bibingka, umaga, niya, bahay

Ang mga nabanggit na salita ay sasamahan ng mga pampalitong salita upang matiyak na naiintindihan ng
bata ang relasyon ng sinasabi o binibigkas sa salitang nakasulat at nababasa sa tsart.

4. Paglalahat:
~Nauunawaan ba ninyo kung ano ang unang titignan sa isang salita?
~Naiintindihan ba ninyo kung ano muna ang titingnan sa isang salita?  Ito ay ang pagtingin sa
~ Papaano naman hinahati ang pantig ng bawat salita. Ito ay hinahati ayon sa pagbigkas ng pantig.
~ Napansin ba ninyo na may relasyon ang bawat salitang nababasa sa bawat kuwento, kung

hindi ito pahahalagahan hindi maiintindihan ang isang kuwento.
E.   PINATNUBAYANG PAGSASANAY:
Panuto:   Isulat ang unahang letra na nawawala sa bawat salitang nakikita. Piliin ang letra sa kahon.
Maaaring gamitin ang letra ng maraming ulit.

N b p u h w s

Igaan ala

uto awala

mbong lila

ahay uhay
ilao anya

6.   Malayang pagsasanay
Panuto:    Lagyan ng tsek ang               kung ang salita ay nasa tamang pantig.

bi – bing – ka um- a – ga ka- nya

b – a – hay bi – la – o tin - da

wal – a Be- len

u – ma – ga Be – ti – na

7.   Paglalapat
Panuto:    Bilugan ang bawat salitang may kaugnayan sa kuwento.

minsan bahay umaga masaya bilao



matanda empanada umiyak kambal bibingka

8.   Pagtataya
Panuto:      Lagyan ng Oo o Hindi ang bawat patlang kung tama ang unahang pantig. Tingnan

ang mga tamang salita sa pisara.

bibingka ________ kilao    ________
cetina     ________ sigaw  ________
buhay     ________ buto    ________
matanda _______ belen  ________
itnda       ________ ibingka________

Ikatlong araw
1.Pagkilala ng unang letra ng salita
Balik–aral: Napansin na ninyo ba bata nang binasa natin ang kuwento, maraming salita ang inyong
nakita. Pag-aaral natin kung paano kayo makapagbibigay ng unang letra ng mga larawang makikita.

Sa mahiwagang kahon ay makikita ninyo mga salita, dapat na tandaaan ang mga unahan ng salita.  ( Mga
larawang-salitang nasa loob ng kahon ay ang sumusunod:)

puto bumbong matanda bilao bahay
baryo higaan yakap tinda
buhay

2.Paglalahad
Sa mga salitang nasa loob ng kahon napansin ba ninyo ang unang letra, magsanay tayo. Ano ang unang
letra ng salitang ito... ipapakita ang larawan.

Ngayon naman ang pagkilala ng malaki at maliit na letra ang bibigyang pansin natin sa bawat salitang
makikita
Halimbawa:      Belen            Betina              bahay              buhay
Makikita ninyo na ang salitang pangalan ng tao ay nagsisimula sa malaking letra at ang pangalan ng
bagay ay nagsisimula sa maliit na letra.
Ang salitang nakasulat o nakikita ay kailangan lapatan ng tunog upang mabasa ang ugnayan o relasyon
ng tunog at salita.
Halimbawa:  bilao bago mabasa ito kailangan itunog muna ang unahang letra kasunod ang kasunod na
titik hanggang mabuo ang pagbasa ng salita.

3.Pagsasanay

Panuto:     Tumayo kung ang larawang salita ay ang nasa loob ng kahon, umupo kung hindi.



puto bumbong puso yakap sabon bilao papel
bahay matanda bibingka buhay ulila

baryo papag higaan tinda

4.  Paglalahat

Ang tamang pagbibigay ng unang letra ay ang pagsuri sa larawan.

Ang pagkilala ng  letra ay nababatay kung ito ay pangalan ng tao o bagay,

Ang pagkaka-ugnay o relasyon ng salita ay ayon sa tunog ng salitang bibigkasin.

5.Pinatnubayang pagsasanay:
Panuto: Kilalanin kung dapat na nakasulat ang bawat salita sa malaki o maliit na letra. Bilugan ang
salitang nakasulat ng tama na nasa malaking titik. Lagyan ng ekis (x) ang hindi dapat.

Bibingka Belen Ulila
Baryo Lola Belen betina

Matanda bilao Dalawa yakap

6.Malayang pagsasanay
Panuto:    Sipiin ang mga salitang bibigkasin ng guro upang malaman na may ugnayan ang pag-bigkas sa
nakasulat na salita.

1.     bibingka
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________

2.   umaga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________
4.    matanda
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________
5.   Lola Belen



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________

7.Paglalapat
Panuto:   Iugnay ang salita sa unang letra na pagpipilian.Pagkabitin ang malaki at maliit naletra.

Belen b B L e
puto bumbong b p P o
bilao A l b i
nagtinda n D m T
baryo B b o r

8.Pagtataya
Panuto:    Sipiin sa papel ang mga letra na napag-aralan galing sa kwento.
Bb  ___________________________ Tt ____________________________
Pp  ___________________________ Mm __________________________
Hh  _____________________________
Ikaapat na araw
1. nakapag-uuganay ng salita sa larawan ng bagay
Balik–aral: Sa kwentong binasa, nakakita kayo ng mga salita nakakita kayo ng mga salita sa bawat
pagbigkas nakikita na sa isip ninyo ang larawan nito. Halimbawa nang unang malaman ang larawan ng
bilao kapag ito ay binabanggit alam na ninyo na ito ay isang malaking bilog na napaglalagyan ng mga
pagkaing paninda.
2.Paglalahad
~ Makakarinig muli kayo ng isa pang kwento ukol sa pagkain.

Ang Empanada nina Elan at Elen
Kambal sina Elan at Elen. Pareho sila ng hilig at gusto. Minsan, naglalaro sila sa bakuran, dumaan

ang tindera ng empanada na si Aling Enyang. Ibinili sila ng kanilang nanay. Kakainin na nila ang kanilang
empanada nang matalisod si Elan. Nadapa siya at tumapon ang empanada.

Umiyak si Elan dahil wala na siyang kakaining empanada. Lumapit sa kanya si Elen. Inalo siya at
inalok na hati na lamang sila sa empanada. Masayang-masayang kumain ng empanada ang kambal.
~nagustuhan ba ninyo ang kwento?

Ano ang pamagat nito?

Sino ang kambal?

Ano ang hilig nila?

Ano ang ibinili sa kanila ng kanilang nanay?

Bakit nawalan ng empanada si Elan?

Ano naman ang ginawa ni Elen?

Ano ang nadarama ng kambal sa katapusan ng kuwento?bakit?

Sa katapusan ng kuwento Masaya ba ang kambal?bakit?



Ano ang pamagat ng unang kwentong binasa?

Tungkol saan ang pangalawang kwentong binasa?

Ano ang pagkakapareho ng dalawang kuwentong binasa?

Ano ang inilalako ng tinder sa kuwento?

Ano ang magandang aral ang ipinapakita  nina Elan at Elen ?

Ano ang magandang nakita kina Elan at Elen?kay Betina?

Sa inyong palagy malinis at masustansya ba ang inilalakong empanada?

Ngayon naman  ay pansinin ang mag bagong salita na nakita sa kuwentong binasa.

Ibigay  ang tunog ng unang letra ng salitang aking bibigkasin.

(Mga bagong salitang makikita ng mga bata)

nina mga sila siya sa ng
si kambal bakuran dumaan tindera nadapa
empanada pareho hilig lumapit masaya inalok

3. Pagsasanay
Panuto:   Bilugan ang mga letra na nasa loob ng kahon kung ito ay unang letra ng mga salita na maririnig
sa kuwento.

t m i j o n
w

z k e y a s
q r c v d

f b
h j g l p u

4.Paglalahat
~ Ang pag-uugnay ng salita sa larawan ay mahalaga dahil ito ay makatutulong sa inyo kung

paano kayo mas medaling makakabasa.
~ Ang pagbibigay o pag-iisip muna ng tunog ng letra ang maghuhudyat kung paano mo maba-

babasahin ang isang salita.

5. Pinatnubayang pagsasanay
Panuto:   Iugnay ang mga salita sa larawang makikita.

A B   ( Mga larawan dapat ito )



naglalaro umiiyak na bata

bakuran empanada

empanada naglalaro

tindera bakuran

umiyak tindera

F.    MALAYANG PAGSASANAY
Panuto:   Bakatin ang mga unang letra ng mga salita na tumutukoy sa tamang tunog ng isang letra na
napag-aralan na ( naglaro, bakuran, empanada, tindera, umiyak )

7.  Paglalapat

Panuto:    Sipiin ang mga salita sa papel.
At _____________ sina _______________ siya ______________

_____________                    _______________ ______________
_____________                    _______________ ______________

Hilig ___________________                    kambal _________________
___________________                                   _________________
___________________                                   _________________



8.Pagtataya
Panuto:    Hanapin at bilugan ang tamang ngalan ng larawan.   ( Mga larawan ang nasa kahon )

Puto
bumbong baso tinapay putobumbong

bilao baryo bilao kama

nanay nanay tatay ate

tindera tinda lola tindera

bahay buhay bahay umaga

ikalimang araw
1. Tamang paraan ng pagbaybay ng salita
Balik–aral:  Mga bata ang mga salitang nakikita ay dapat alam din ang baybay upang maisulat ito nang
wasto sa sulatang papel o kompyuter.

~ Sa kuwentong binasa may mga salita ba kayong nakita?

Elan Elen empanada kambal umiyak gusto

2.Paglalahad
Halimbawa:     kambal Paano natin babaybayin ang salitang kambal?

Unahing bigkasin ang salita, tapos baybayin at sasambitin muli ang salita
kambal              k - a - m - b - a - l                    kambal

~  Madali lang ba mga bata?  Sige nga isa-isa kayo, pumili ng salita at ispelin.

~  Paano naman ang tamang pagsusulat ng bawat titik ng salitang nakikita. Ito ay sa pama-

magitan  ng pagsulat ng nasa tamang guhit at may tamang bilang, dib a noong kinder kayo

ay itinuro ang kung paano magsulat ng tuwid na guhit, pakurba at paikot? Ito ay gagawin

sa inyong papel na dapat laging titignan kung angkop ba ang pagkakaguhit, pagkakabilog

o pagkakakurba na naayon sa sinusulatang papel.

Halimbawa:    ako  _______________________________
_______________________________

_______________________________



~ Paano naman ang pagsusulat ng pantig at salita? Ito ay ginagawa ng ganito, salita muna at
saka papantigin.

Halimbawa: bilao                               bi - la - o                        bilao

~ Sino ang gusto gumaya sa ginawa ng titser?  Lumapit at isulat sa pisara.

3.Pagsasanay
Panuto: ikahon ang salita na may tamang baybay.Piliin ang  salita na may tamang ispeling, ikahon ito.

bibingka bibbingka bbibingkka
bilaaao bilao billaaoo
kammbbal kkambal kambal
buhay buhhay buhayyy
tindderraa tindera ttinndderra

4.Paglalahat
~ Tamang bayabay ang dapat tignan sa pagpili ng bawat salita.

Ang pagsusulat naman ng tamang letra ay nababatay sa pagkakasulat nang maayos sa papel.
Sa pagsulat ng pantig at salita kailangan ay wasto ang pagkakasipi at pagsulat sa papel.

5. Pinantnubayang pagsasanay
Panuto: Isulat ng malaki at maliit ang unang letra ng bawat salita.gawin ito ng tatlong beses.

Halimbawa:         puto bumbong Pp Pp PP
1.      Umiyak ________                  ________                ________
2.      Nadapa ________                  ________                ________
3.      Naglako ________                  ________ ________
4.      katuwang ________                  ________                ________
5.      pagpapalaki ________                  ________                ________

F.    MALAYANG PAGSASANAY
Panuto:   Bakatin ang mga salita sa papel.
____________________________________  ________________________________________
______________________________________________
__________________________________________________
____________________________________  ______________________________________

7.Paglalapat
Panuto:   Hanapin sa kanan ang tamang pantig ng bawat salitang nakasulat sa kaliwa, Bilugan ito.
Malakas ma / la /  kas mal /  a  /  kas ma  /  lak  /  as
Wala w /  a  /  l  /  a wa /  l  /  a wa  /  la
Bumbong bum  /  bo  / ng bum  /  bong bu  /  mb  /  ong
nanay nan  /  ay na / na /  y na  /  nay
nila ni  / la n / i  /  l  /  a ni  /  l  /  a



8.  Pagtataya
Panuto:    Isulat sa kahon ang letra ng bawat salita na nasa kaliwang bahagi.

1.kumain

2.empanada

3.kakanin

4.mahalaga

5.umiyak

Banghay aralin MTB 1-Tagalog
Ika-Anim na Linggo  (Mm/Aa)

I.MGA LAYUNIN
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Naipapakita ang pagmamahal sa pagbasa sa pamamagitan ng pakikinig sa kwento
2. Nakapakikinig nang mabuti sa binasang kuwento
3. Nasusundan ang mga nakalimbag na salita ayon sa pagkakasunud-sunod nito
4. Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa tulong ng pagsasakilos at larawan
5. Nahihinuha ang kuwento sa batay sa sariling karanasan
6. Nasasabi ang mahalagang detalye sa pamamagitan ng pagalala
7. Nakikilala ang ngalan ng tao
8. Naibibigay ang mga tunog ng mga letra na-Mm/Aa
9. Nakasusulat nang maayos at wasto gamit ang lapis
10. Naksusulat ng malaki at maliit na letra na- Mm/Aa.

II.PAKSANG ARALIN
A.Paksa

1.Pabigkas na Wika: nakapakininig ng maayos sa binasang kwento.
2.Kaalaman sa Aklat at Paglimbag:  Nasusundan ang mga nakalimbag na salita ayon sa

pagkakasunod-sunod nito.

3.Kaalamang Paalpabeto: Nakikilala ang mga letra na M at A.

4.Pagkilala sa salita: Naibibigay ang mga tunog ng mga letra na Mm/Aa.



a.Kasanayang Pagsulat:
1. Nakasusulat nang maayos at wasto gamit ang lapis
2. Naksusulat ng malaki at maliit na titik na Mm/Aa.

b.Kasanayan sa Wika: Nakikilala ang ngalan ng tao .
c.Talasalitaan: Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa tulong ng pagsasakilos at larawan.
d.Pag-unawa sa Binasa:.

1. Nahihinuha ang kuwento sa batay sa sariling karanasan
2. Nasasabi ang mahalagang detalye sa pamamagitan ng pag-alala

B. Sanggunian:K-12 Curriculum

C. Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng bagay nagsisisimula sa tunog na M/A, flashcard ng pantig at
salita at mga parirala, slate board o illustration board.

D.Pagpapahalaga:Pagmamahal sa nanay/tatay

E.Tema:Ako at ang aking Pamilya

III.PAMAMARAAN:
Unag araw
A.Gawain bago bumasa

1. Paghahawan ng Balakid
Hawanin ang balakid sa tulong ng larawan o pagsasakilos.

mag-ina - larawan
nagkasakit - pagsasakilos
tindahan - larawan
nakiusap - pagsasakilos
nag-isip - pagsasakilos

2. Pagganyak:  Itanong ng guro sa mga bata kung ano ang ginagawa nila kung may sakit
si nanay o tatay at bakit.

3. Pangganyak: Ipakita muli ng guro ang pabalat ng aklat at hayaang magbigay ng sariling
palagay ang mga bata sa kuwento batay sa kanilang sariling karanasan

B.Gawain habang bumabasa

1. Pagbasa ng kwento ng guro
Basahin ng guro sa kuwento ng kuwento nang tuloy-tuloy.
Muling basahin ng guro ang kuwento magmula sa unahang pahina habang
itinuturo ng pointer ang ilalim ng mga pangungusap.
Magtanong ukol sa nilalaman ng kuwento ng bawat pahina at magbigay ng
naghihinuhang tanong ukol sa susunod na pahina at hayaang magbigay ng sariling
palagay o hinuha ang mga bata.
Gawin ito hanggang sa huling pahina ng kuwento.

C.Gawain matapos bumasa

1. Bago ang talakayin, pangkatin sa apat (4) ang klase at ipagawa ang mga gawain sa
saliw ng tugtog na “Bahay Kubo”



PANGKAT I  (Bahay ko ito):   Iguhit ang bahay kubo at kulayan.

PANGKAT II (Tinda-tindahan):  Isadula kung paano maging tindera sa tindahan.

PANGKAT III (Bibili ako):Lagyan ng / ang bibilhin mo para gumaling si nanay.
1.PANGKAT IV : Mahal kita inay.

Kulayan ang puso kung mahal mo si nanay.
2.Talakayan: Itanong ng guro, “Saan nakatira sina Aling Mina at Meng?”. Tingnan natin ang

ginawa ng:

Pangkat I – (Bahay ko ito)
Saan naroon ang ama ni Meng?
Ano ang nangyari sa nanay ni Meng?
Bakit hindi nakapasok si Meng?
Sino ang pinuntahan niya?
Ano ang naisip niyang gawin?

Panoorin natin ang Pangkat II – (Tinda-tindahan)
Ano ang ibinigay ni Tiya Manda?
Bakit siya binigyan ng pera ng kanyang tiya manda?
Ano ang binili ni Meng?

Tingnan naman ang Pangkat III – (Bibili ako)
Tama ba ang ginawa ni Meng? Bakit?
Kung ikaw si Meng ganoon din ba ang gagawin mo? Bakit?
Kanino ibinigay ni Meng ang gamot?
Ano ang nangyari sa nanay niya?
Paano nagpasalamat si nanay kay Meng?
Mahal ba ni Meng ang nanay niya?

Pakinggan ang ulat ng Pangkat IV – (Mahal kita, Inay)
Kayo mahal ba ninyo ang inyong tatay at nanay?bakit?
Ano ang ginagawa ninyo para ipakitang mahal sila?
Sina Meng at nanay, paano nila pinakita ang pagmamahal nila?
Ipagagad sa mga bata ang bahagi ng kuwentong naibigan nila.

Ikalawang araw
1. Balik–aral

Muling balikan ang kuwentong narinig ”Matalino ka Meng!’
Sa pamamagitan ng pagtatalakayan, ipabigay  sa mga bata ang mga pangalan ng
tauhan sa kuwento.

Aling Mina             Tiya Manda
Meng                     botika ni Mando

2. Paglalahad
Magbibigay ang guro ng iba pang pangalan ng tao gamit ang  mga larawan mula sa
kuwento .

- nanay - tiya
- guro - tindera



- ama - kamag-aral
Magpapakita pa ng ibang larawan ng tao ang guro at ipasasabi sa mag-aaral ang
pangalan ng mga ito.

3. Pagsasanay
Pangkatin sa apat ang klase at gawin ang laro.

Pagsasanay 1
LARO –TPR:KATAWAN
Tumayo kung ang maririnig sa guro ang pangalan ng tao at umupo kung hindi pangalan ng tao.

1.  pusa                       6.  pulis
2.  gamo                      7.  lalaki
3.  jose 8.  ninang
4.  aysa                       9.  mesa
5. motor                    10. drayber

Pagsasanay 2.
Mystery Box:  Kumuha ng kahon at ilagay ang cut-out ng mga larawan ng tao, hayop, at bagay. Hayaang
kumuha ng larawan sa kahon ang bawat bata at sasabihin kung ito ay tao o hindi.

PAGTATAYA: CABLA-KATAWAN

Magpakita ng larawan ang guro at itaas ng mga bata ang isang daliri kung ito ay ngalan ng tao at dalawa
daliri kung hindi:  Mansanas, ama, Gamot, tindahan, Meng, pusa, mama

Ikatlong araw

A.Pagpapakilala ng letra Mm.

PAGPAKILALA NG TITIK - Mm

Balik-aral

Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan sa kuwentong narinig

Mina                   Manda

Meng                  Mando

Ipatukoy ang mga pangalan ng tao

Ibigay ng guro ang tunog ng /Mm/

Ipakita ang larawan-manok
Paghahati ng salita     ma - nok

1. Paglalahad
Magpakita ng larawan ng salitang nagsisimula sa Mm

manok                mangga
mais                    mesa
melon                 mani



manika               makopa
Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.
Sasabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.
Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa tunog /m/.
Pagbigayin ng pangalan ang mga kamag-aral na nagsisimula sa letra Mm.

Basahin nang sabay-sabay ang mga salitang nasa larawan. Ano ang unang tunog
ng mga salita?

B.Letrang pagsulat ng letrang Mm.
Sabihin:

Ito ang malaking letrang M na may tunog /m/ (nasa flashcard)
*Isusulat ng guro  sa pisara ang letrang M na may kasabay na bilang.
*Itaas ang kamay na pansulat . Gayahin ang guro.  Isulat  sa hangin ang malaking titk  M na
may kasabay na bilang.
*Isulat sa likod ng kamag-aral at sa palad likod,hangin atbp.
Sino ang makasusulat sa pisara? (Gawin din ito sa maliit na letrang m)
Pagsusulat:
*Bakatin ang maliit at malaking letrang m sa tulong ng ginupit na letrasa karton.
*Gawing gabay ang panandang bilang.
*Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang M.
*Isulat nang wasto ang malaking letrang M sa slate board na mayguhit na asul at pula.
*Isulat nang wasto ang maliit na letrang m.
*Sipiin ang letrang Mm.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3.Pagsasanay
Pagsasanay 1:

Sabihin ng guro ang ngalan ng mga larawan.Tumayo kung nagsisimula sa tunog /m/
at umupo kung hindi

mata mami mais
mani                mama              mapa

Pagsasanay2:
Bilugan ang lahat ng m sa mga salita na may titik

Mama              nila oso
paso                mani hikaw
mata ulan baka

Pagsasanay 3:
Sabihin ang ngalan ng mga larawan.

mata mami mais
mani                mama              mapa



4.Pagtataya

Bilugan ang lahat ng  m  sa mga salita.
mama             mani                 mata
mais                mami                am

ika apat na araw

A.PAGPAPAKILALA NG Letrang Aa
1. Balik aral: Ipakita ang mga larawan na nagsisimula sa titik  Mm

manok             maismata   martilyo      mangingisda
Magsasaka     mama         ama manga

Itanong:
Alin sa mga larawan ang pangalan ng tao ?
Pagbigayin ng halimbawa ang mga bata ng ngalan ng tao

Ipabigay ang pangalan at  tunog ng  M m
Ipasulat sa palad, likod ,desk

Papagbigayin ng mga halimbawa ng mga bagay sa paligid na nagsisimula sa titik  m
2. Paglalahad:

a. Pagpapakita ng susuing larawan- ama
b. Pagpapakita ng susing salita
c. Paghiwalayin ang salita      a-ma
d. Pagpapakita ng mga larawan nagsisimula sa titik  Aa.

e. Ibibigay ng guro ang mga pangalan ng larawan. (Bigyan diin ang tunog ng titik)
f. Ito ay larawan ng  /aaa/…abaniko.
g. Ito ay larawan ng   /aaa/… abokado, aso, apa, araw, anino
h. Pagkilala sa tunog na /a/.
i. Anong tunog ang naririnig mo sa ngalan ng mga larawan?
j. Ibibigay ng guro ang tunog ng /a/ habang nakikinig ang mga bata.
k. Ibibigay ang tunog ng 3 beses.
l. Pagkilala sa letrang Aa.
m. Ipakita ang flashcard ng titik  Aa  na gawa sa karton.
n. Ito si nanay A at si Baby a,ang tunog nila ay /a/
o. Iparinig ang tunog ng tatlong beses.
p. Pagsulat ng titik  Aa
q. Ipakita ang wastong pagsulat ng malaking letrang A at maliit na letra a.(BABAKATIN

NG GURO ANG TITIK SA FLASHCARD GAMIT ANG KANYANG DALIRI)
r. Tumawag ng boluntaryo sa klase upang gagarin ang ginawa ng guro.
s. Isulat ang titik Aa sa hangin, mesa ,palad ,likod kasabay ng pagbilang ng dami ng

istrok o linya ng titik.

abaniko abokado

apa anino araw

aso



PAGSASANAY
Kahon ng letra

Bakatin ang malaki at maliit na titik Aa sa guhit.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

PAGTATAYA
1. Pagdugtungin ng guhit ang larawang nagsisimula sa A.

2. Tingnan ang mga letra sa loob ng kahon.Bilugan ang letra na may tunog/a/.

n a c

a k b

r n a

N a A b I H a A

B A S A A a n c

Aa



Ikalimang araw
PAGSASAMA NG TITIK M AT A

1. Balik-aral

a. Itanong kung ano ang tunog ng mga larawan  sa Mm:

manok mani mais mama mami mangingisda

b. Itanong ang unahang tunog ng mga larawan sa Aa:

aso ama araw anino apa

Alin sa mga salita ang pangalan ng tao?

c. Magbibigay ang mga bata ng halimbawa.  Papagbigayin ang mga bata ng salitang
nagsisimula sa tunog na M at  pagkatapos sa A, ipasulat sa hangin, palad, at likod
ang Mm,  Aa na sinasabayan ng pagbilang ng dami ng istrok nito

2. Paglalahad:

a. Ipakita ng guro ang flashcard ng M at tunugin  ng guro pagkatpos ng mga bata.
Gawin ng 3 beses.

b. Ipakita ng guro ang flashcard ng A at tunugin ng guro at pagkatapos ay mga
bata.Gawin ng 3 beses.

c. Hawak ang 2 plaskard ay pagsasamahin ng guro ang 2 tunog sa pamamagitan ng
dahang-dahang paglapit ng mga plaskrd sa isat-isa hangang mabuo ang pantig na
ma

d. Gawin ng 3 beses hanggang masanay ang mga bata sa pagbuo ng pantig na ma.

3.Pagsasanay

LARO: Gawain ng buong klase
maglagay ng mga pantig at letra sa sahig o corridor at babanggitin ng guro ang letra o pantig at
aapakan ito ng mga bata.
LARO:(ISAHAN)
Gamit ang tansan o kahon ng posporo na may mga titik na m at a,pantig na ma ay hahanapin
ng mga bata ang sasabihing titik o pantig ng guro mula dito.

PAGBUO NG SALITA: A+M= AM, A+MA= AMA, MA+MA= MAMA
PAGPAPAKILALA NG MGA SALITA SA UNANG KITA Ang:

1. ipakita ng guro ang flashcard ng ang at sasabihin ng guro ang basa Ito.
2. Hahayan ng guro ng masdan ng mga bata ang salitang ang at saka sasabihin muli ng

guro ang basa ditto at saka bibigkasin ng mga bata ang salitang  ang.
3. Ipabasa ng lahatan, pangkatan, dalawahan, Isahan at boluntaryoang flashcard.

MGA PAGSASANAY
1. Bibigyan ng tsart ang bawat pangkat at bibilugan nila ang salitang ang
2. LARO: UP THE LADDER: Tatawag sa bawat pangkat ng kalahok at pupunta sa  likuran

ng klase upang magunahan sa pagbigkas ng flashcard ng guro ng mga salitang may
ang .Ang unang bata na makapagsabi ng salitang may ang ay hahakbang paunahan at



ang mauunang makarating sa harapan ang panalo.Kung ang salita ay walang ang,hindi
siya magsasalita.

Halimbawa: Anino, ninang, ama, mama, amang, mang ang

4.Pagtataya:
HANAPIN MO AKO(LARO)
Hanapin  si ang sa loob ng silid-aralan (mga plaskard ng mga salita at ang na nakatago sa
paligid ng silid-aralan)pag nakita ng bata ay uupo na siya.

PAGBUO NG MGA PARIRALA:  ANG MAMA, ANG AM, ANG AMA
PAGBUO NG PANGUNGUSAP

Ama,ama ang mama.
Mama ,mama ang ama,

Pagbuo/pagbasa ng kwento:
AMA
Ama!     Ama!
Mama!   Mama!
Mama ang ama.

Pagdugtungin ng guhit ang titik sa ngalan ng larawan.

n
a
m

m
a
i

n
a
i

5.PAGSULAT

Isulat ang malaki at maliit na titik Mm  at  Aa.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Banghay aralin MTB 1 Tagalog
Ika-pitong Linggo
I. Mga Layunin:

Ang mga bata ay inaasahang :
1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa magandang nagawa ng kapwa

mama

ama

Apa



2. Naibibigay  ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan,
pagpapahiwatig, at pagsasakilos

3. Nakikilahok sa talakayan pagkatapos ng kwentong napakinggan
4. Nababalikan ang mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig
5. 5.Nakikilala ang ngalan ng pook
6. Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng letra Ss at Ii sa iba pang letra na napag-aralan na
7. Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan
8. Nakikilala ang pagkakaiba ng letra sa salita
9. 9.Nababasa ang mga salita, parirala, pangungusap, at kuwento na ginagamitan ng

tunog ng mga titik
10. Nakasusulat sa pamamagitan ng komportable at mahigpit na paghawak ng lapis
11. Naisusulat ang malaki at maliit na letra Ss at Ii.
12. Naisusulat ang idiniktang salita sa pamamagitan ng mga tunog.

II. Paksang Aralin:
GLR/CT “Salamat sa Kalesa”

Akda ni Emmabile L. Maranan
Guhit ni: Raymundo M. Respino

A. Talasalitaan: Pagbibigay  ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng    mga
larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pabigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng kuwentong Napakinggan
C. Pag-unawa sa binasa: Pagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kuwentong Nabasa o Narinig
D. Kasanayan sa Wika: Pagkilala ang Ngalan ng Pook
E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng letrang Ss at Ii sa Iba pang

titik na napag-aralan na
F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkilala ang Pagkakaiba ng letra sa Salita
G. Pagkilala sa Salita:

g.1. Pag-uugnay sa  Mga Salita sa Angkop na Larawan
g.2. Pagbasa ang mga Salita, Parirala, Pangungusap at Kuwento na Ginagamitan   ng

tunog ng mga letrang Napag-aralan na.
H. Pagsulat:

h.1. Pagsulat sa pamamagitan ng komportable at mahigpit na paghawak ng lapis
h.2. Pagsulat ng Malaki at Maliit na letrang Ss at Ii.
h.3. Pagsulat ng idiniktang salita sa pamamagitan ng mga tunog

Sanggunian: K-12 Curriculum

Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng bagay na nagsisimula sa tunog na Ss at Ii, flashcard
ng letra, pantig at mga salita, drill board
Pagpapahalaga: Pagpapasalamat sa tatay at nanay
Tema: Ako at ang aking Pamilya
III. Pamamaraan:
Unang araw
A.  Gawain Bago Bumasa

1.  Paghahawan ng balakid



Kalesa- larawan
Kutsero- pahiwatig sa pamamagitan ng pangungusap
Si Mang Kardo ay isang kutsero. Ang pangunahing trabaho nya ay pagmamaneho ng

kalesa.
inihanda- pagsasakilos
nakita- pagsasakilos

2. Pagganyak
Sa inyong pagpasok sa paaralan, ano ang inyong sinasakyan?

3. Pangganyak na tanong
Bakit kaya nagpasalamat sina Kiko,Kikay, at Keysi sa kalesa ?

4. Pamantayan sa Pakikinig sa kuwento

B. Gawain Habang Bumabasa
1. Pagbasa ng kuwento ng guro

1.1. Babasahin ng guro ang teksto nang tuloy-tuloy .
1.2. Muling basahin ng guro ang teksto magmula sa unang pahina habang itinuturo ng
pointer ang ilalim ng mga pangungusap.
1.3. Magtanong ukol sa nilalaman ng bawat pahina at hayaang magbigay ng hinuha ang
mga bata.
1.4. Gawin ito hanggang sa huling pahina ng kuwento.

C.  Gawain Matapos Bumasa
1. Ugnayang Gawain

Pangkatin ang mga bata sa apat sa saliw ng tugtog na

Pangkat I (Ako at ang Aking Kalesa): Iguhit ang inyong sarili at ang isang kalesa
Pangkat II (Lights! Camera! Action!): Isagawa kung ano ang  ginawa nina Kiko, Kikay at
Keysi nang Makita nila si Mang Kardo.
Pangkat III (Ulan! Ulan!): Iguhit sina Kiko,Keysi at Kikay habang bumubuhos ang malakas na
ulan.
Pangkat IV: Lagyan ng tsek ang sinabi ng tatlong bata pagkaraang tulungan ni Mang Kardo.

2. Pagtalakay sa nilalaman ng kuwento
Itatanong ng guro:
Bakit nga ba nagpasalamat sina Kiko, Kikay at Keysi?
Sino ang kutsero sa kuwento? Tingnan natin ang ginawa ng pangkat 1.
Si Mang Kardo ay isang kutsero. Nang nakita nila Si Mang Kardo, ano ang kanilang
ginawa. Ipakita nyo nga Pangkat II.
Tama ba ang kanilang ginawa? Bakit?
Nang pauwi na sila, ano ang nangyari. Iuulat ng Pangkat III  ang kanilang ginawa.

Salamat po. Diyan ka na.



Basang-basa ang mga bata, sino ang kanilang nakita? Ano ang sinabi ni Mang Kardo
sa kanila? Sumakay ba sila? Ano ang kanilang sinabi pagkatapos silang tulungan ?
Panoorin natin ang ginawa ng Pangkat IV.
Ikaw, marunong ka bang magpasalamat sa iyong mga magulang sa lahat ng kanilang
ginawa para sa iyo?Bakit dapat tayong magpasalamat?

Kwento:     “Salamat sa Kalesa”

Kutsero si Mang Kardo. Inihanda niya ang kanyang kalesa. Nakita nina Kiko, Kikay at
Keysi si Mang Kardo na sakay ng kanyang kalesa. Pinagtawanan nila ang kalesa.
Mabagal ang kalesa. Niyaya silang sumakay sa kalesa ni Mang Kardo. Nagtawanan ang
mga bata.Tumanggi sumakaysa kalesa. Uwian na . Biglang bumuhos ang malakas na
ulan. Basang-basa ang mga bata. Dumaan si Mang Kardo.Napilitang sumakay sina Kiko,
Kikay at Keysi sa kalesa.

“Salamat sa kalesa” wika nina Kiko, Kikay at Keysi.

Day 2
1. Balik-aral

Sino ang kutsero sa ating kwento?
Ano ang ginawa ng mga bata ng siya’y nakita?
Sino-sino ang mga bata sa kwento?
Saan sila nakitani Mang Kardo?

(Isusulat ng guro ang mga sagot ng bata sa pisara kasama ang larawan.)

Ano ang masasabi mo sa mga salitang nakasulat sa pisara?

2. Paglalahad
Ito ay mga ngalan ng pook o lugar.
Magbibigay pa ng iba pang halimbawa ng ngalan ng pook o lugar sa tulong ng mga
larawan.
Ano ang tawag natin sa mga salitang ito?

3. Paglalahat
Ano ang tawag natin sa mga salitang ito?

4. Guided Practice

daan kalye

parke palengke palaruan paaralan simbahan



Pangkatin ang mga bata sa apat.

Pangkat I Bilugan ang ngalan ng tao sa mga larawan.

Pangkat II Bilangin ang ngalan ng pook sa larawan.
Oceanaryum           Luneta           Manila Zoo Museo        lolo           Ilog Pasig

Pangkat III Mystery box
Hanapin sa loob ng kahon ang mga larawan ng ngalan ng pook.

Pangkat IV (Iguhit Mo Ako) : Iguhit mo ang iyong sarili.

5. Pagtataya: Lagyan ng bilang1-5 ang papel. Isulat ang tsek kung ang larawan na ipakikita
ng guro ay ngalan ng pook  at X kung hindi.

1. Aso _______
2. Klinika _______
3. Pari _______
4. Palengke _______
5. Talon ng Pagsanjan _______

Ikatlong araw
Pamamaraan:

1. Balik-Aral
Sa ating kwento, sino ang mga bata?
Ano ang kanilang sinabi pagkatapos silang tulungan ni Mang Kardo?
(Isusulat ng guro ang sagot ng mga bata.)
“Salamat po, Mang Kardo.”

2. Paglalahad
Sa anong tunog nagsisimula ang salitang salamat?
 Sasabihin ng guro ang tunog ng letrang Ss at gagayahin naman ng mga bata.
 Ipapakita ng guro ang letra Ss habang sinasabi ng mga bata ang tunog nito.
 Ipapakita ng guro ang susing salita na may larawan

 Magpapakita pa ang guro ng iba pang mga larawan.
aging    silya     susi        sili       sulo       suso       sopas       sandok
Sampu     salamin       sando
Ano ang napuna ninyo sa unahang tunog ng bawat larawan?

nanay

ospital

palaruan

papel

guro

parke

lapis

Sasa



Sabihin ninyo nga ang tunog nito.
Paguhitan sa bata ang unang tunog ng larawan at hayaang bigkasin ang tunog ng
titik Ss.  Ano ang unang tunog ng mga salita?

3. Paglalahat
Anong letra ang tinakay natin? Bigkasin nga ang tunog nito.

4. Pagsulat
Sabihin : Ito ang malaking letrang S na may tunog na /s/. (nasa plaskard)

Isusulat ng guro ang titik sa pisara na may kasamang bilang.
Isusulat sa hangin ang titik Ss na may kasabay na bilang na gagayahin naman
ng mga bata.

Ipasulat sa likod ng kaklase, sa ibabaw ng desk, sa hita .
Sino ang makakasulat sa pisara?isa-isang pasulatin ang mga bata.(Gawin din ang
paraang ito sa maliit na letrang s.)
Bakatin ang malaki at maliit na letra sa tulong ng ginupit na letra sa karton.
Gawing gabay ang panandang bilang.
Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang Ss.
Isulat nang wasto ang malaki at maliit na letrang Ss sa drill board.
Sipiin ang malaki at maliit na letrang Ss.

5. Pagbuo ng mga  pantig salita, parirala, pangungusap, kuwento:
Pantig at salita: sa      mas   sama     masa     sasama    asam
 Pagsamahin ang dalawang tunog: /s/ at /a/   /m/ at /a/

Sa sa sa sa
 Pagsamahin ang tatlong tunog : s a s

Sas sas as
 Pagsamahin ang mas at s: ma s

Mas mas mas
A+ ma ama   sa + ma  sama    a + a + sa   aasa
sa +  sa + ma   sasama        sa + ma   sa + ma  sama-sama

 Parirala:
ay sasa       kay Sam     ang masa       sasama sa       mas aasa

 Pangungusap:
Sasama sa ama.
Aasa sa mama.
Masama ang aasa.
Kay ama ang sasa.
Sasama si Sam.
Si Sam ay sasama.
Aasa si Sam sa ama.
Kuwento:
“Sasama sa Ama”

Sasama sa Ama si  Sam.



Sasama sa Mama sa sasa sila.
Sama-sama sina Ama, Mama at Sam.
Aasa sila sa Ama.

6. Mga Pagsasanay
Pagsasanay 1
Kulayan ang kahong may pantig na tulad ng nasa labas:

Ma

Am

sa

as

Pagsasanay 2
Lagyan ng tsek ang guhit sa ibaba ng larawan kapag ito’y nagsisimula sa pantig na nasa

unahan. Kung hindi naman, lagyan ng X.

sa

_____                         _____                          ______
ma

_____                          ______                       ______

Pagsasanay 3
bilugan ang unang tunog ng bawat larawan.

7.Pagtataya:
Lagyan ng / ang kahon kung ang salita ay may mga tunog na /m/, /s/ at /a/.

Ama lola Ita

bato Sam sasama

yoyo bag masa

am ma am ma ma

am ma am ma ma

ma sa as sa am

ma am as sa as

salamin

makopa lapis mata

bagsalakot

matasilyasandosalamin manok



Ikaapat na araw
1. Balik-aral
Magpakita ng mga larawan na nagsisimula sa letrang Ss.
Body Language: Tumayo kung ang larawan na ipapakita ng guro ay nagsisimula sa tunog ng
letrang Ss at manatiling nakaupo kung hindi.

2. Paglalahad at Pagtalakay
Sa ating kwentong napakinggan noong nakaraang araw, ano ang ginawa ni Mang Kardo sa
kanyang kalesa ng makita siya ng mga bata?
( Isusulat ng guro ang sagot ng bata )

Babasahin ng guro ang salitang nakasulat sa pisara ( inihanda)
Ipaulit sa bata ang salitang binasa ng guro. Ano ang unang titik ng salita?Salungguhitan mo
nga. Ito ang titik  Ii na may tunog na /i/.
Ano ang unang tunog ng salita? /i/.
Uulitin ng bata ang tunog ng titik Ii.
Ilan ba si Mang Kardo? Isa. Salungguhitan mo nga ang unang titik.
Ano ang unang tunog ng salita? /i/
Magpapakita ang guro ng mga larawan na nagsisimula sa titik Ii.
Isda, ibon, itlog, igorot ,ilog ,itik ,itak, ilaw
Salunguhitan mo nga ang unang letra ng bawat larawan at bigkasin ang tunog.
Ilang pantg mayroon ang mga salita?Bilangin natin.
is-da      i-bon        it-log       i-go- rot      i-log      i-tik     i-tak    i-law

3. Paglalahat
Ano ang simulang letra ng mga salita na pinag-aralan natin at bigkasin ang tunog nito?

4. Pagsulat
Ipakikita ng guro ang flashcard ng letrang Ii habang isinusulat nang wasto ang letra sa pisara na
may katumbas na bilang ng pagsulat.
Isusulat  ang malaki at maliit na letra Ii sa hangin na may katumbas na bilang.
Isusulat din ito sa kaliwang palad, likod ng kaklase, sa desk, sa hita sa pamamagitan ng daliri.
Paupuin na nang maayos ang mga bata sa kanilang desk at ipahanda ang lapis at papel.
Isusulat ng mga bata ang malaki at maliit na letrang Ii.

5. Pagbuuin ang mga bata gamit ang flashcard ng mga letra ng pantig sa pagsasama-sama
ng pantig at katinig na napag-aralan na.

Si   mi sa ma mim mis sim
 Ipabasa sa mga bata ang mga pantig na nabuo.
 Pagbuo ng mga salita.

Isa        iisa          iasa         iaasa          isama         isasama     si          sima Sisa
Mima misa

 Ipabasa ang nabuong mga salita. Bilangin ang pantig ng mga salita.

salamin mesa abanikosabon silya



 Pagbuo at pagbasa ng mga parirala.
ni Sisa            ni Mima             may sima           may misa  ang misa

 Pagbasa ng mga pangungusap.
Ang sima ay isa.
May sima si Sisa.
Sasama si Mima kay Sisa.
Isasama ni Sisa si Sam.
Sasama sa misa si Ama.

 Pagbasa ng kuwento.
Ang Sima ay isa.May sima si Sisa. Sasama si Mima kay Sisa.Isasama ni Sisa si Sam.
Sasama sa misa si Ama.

6.Pagtataya: Isulat ang unang pantig ng mga larawan.

1.

_____sa

2.

_____lya

3.

_____law

4.

_____da

Day 5
1. Balik-Aral

(Magpapakita ang guro ng mga larawan na nagsisimula sa letrang Ss at Ii.)
Ano ang  unang tunog ng mga larawan?

sabon          ilaw     silya     ibon     isla      salamin
Ipakikita ng guro ang larawan ng batang babae at lalaki.
Hayaang pangalanan ng mga bata ang larawan na nagsisimula sa letrang Ss.

Sisa Sam
Ano ang tawag natin sa salitang ito? Tao
Ibigay naman ang unang tunog nito. /s/

2. Magbigay ng mga pagsasanay kaugnay sa mga napag-aralan na.
Pagsasanay 1: Pangkatin ang mga bata sa apat. Bubuo ang bawat pangkat ng mga
pantig sa pamamagitan ng flashcard ng mga letra na napag-aralan na.

1

silya

ilaw

isda



Sa si ma mi am Sam
Babasahin ng bawat pangkat ang mga nabuonpantig(maramihan, dalawahan, isahan)
Pagsasanay 2: Iugnay ang larawan sa tamang salita.( Whole Class)

Pagsasanay 3

Paligsahan sa Pagbasa ng
pariralang nasa plaskard.

Pagsasanay 4

Iguhit ang bilog kung nagsasaad ng tao ang larawan at X kung hindi.

3.Pagtataya:

A.Isulat ang unahang tunog bawat larawan.

1.  salamin - ________

2.  ibon - _________

3. ilaw - ___________

4. sabon - _________

5. isa - ____________

B. Bilangin ang pantig ng bawat salita.

1. ama- ____________

2. mama- ___________

3. am - _____________

4. isama- ___________

Isa

misa

Sam

Sisa

ama

1
Larawan

ng babae

misa

Ama
Larawan ng

batang
lalaki

Larawan
ng babae 1

Larawan ng
batang
lalaki

Ama sabon



5. masa- ____________

LESSON PLAN MTB 1 TAGALOG

Ika-walong Linggo

IV. Mga Layunin:
1. Ang mga bata ay inaasahang :
2. Nasasabi ang kahalagahan ng pakikisama  sa kapwa
3. Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan,

pagpapahiwatig, at pagsasakilos
4. Nakikilahok sa talakayan pagkatapos ng kuwentong napakinggan
5. Nababalikan ang mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig
6. Nakikilala ang ngalan ng pook
7. Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng titik Oo at Ee sa iba pang titik na napag-aralan na
8. Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan.
9. Nakikilala ang pagkakaiba ng titik sa salita.
10. Nababasa ang mga salita, parirala, pangungusap at kwento na ginagamitan ng tunog ng

mga titik.
11. Nasusulat ang malaki at maliit na titik Oo at Ee.
12. Naisusulat ang idiniktang salita sa pamamagitan ng mga tunog.

V. Paksang- Aralin:
GLR/CT “Si Onsang Oso Ang Mayabang na Oso”

A. Talasalitaan: Pagbibigay  ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng    mga
larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos

B. Pagbigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kuwentong Napakinggan
C. Pag-unawa sa binasa: Pagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kuwentong Nabasa o Narinig
D. Kasanayan sa Wika: Pagkilala ang Ngalan ng Pook
E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ang Tunog ng letrang Oo at Ee sa Iba

pang titik na napag-aralan na
F. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkilala sa Pagkakaiba ng letrang sa Salita
G. Pagkilala sa Salita:

g.1. Pag-uugnay sa  Mga Salita sa Angkop na Larawan
g.2. Pagbasa ang mga Salita, Parirala, Pangungusap at Kuwento na Ginagamitan   ng

tunog ng mga Titik na Napag-aralan na

H. Pagsulat:
h.1.Pagsulat ang Malaki at Maliit na Titik Oo at Ee
h.2.Pagsulat ang idiniktang salita sa pamamagitan ng mga tunog

Sanggunian: K-12 Curriculum
Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng bagay na nagsisimula sa tunog na Oo at Ee, plaskard
ng letra ,pantig at mga salita, drill board

Pagpapahalaga: Pakikisama



Tema: Ako at ang aking Pamilya
Unang araw

A. Gawain Bago Bumasa

1.Paghahawan ng balakid:

(sa pamamagitan ng pangungusap)

Si Ompong ay mayabang.Madalas niyang ipinagyayabang ang kanyang bagong kotse. Ano ang
ibig sabihin ng mayabang?

Si Kristel ay suplada. Ayaw niyang humawak ng kahit anung marumi at mabaho. Ayaw niyang
makipaglaro sa pangit at mabaho. Ano ang kahulugan ng suplada?

(sa pamamagitan ng kilos)

2.Pagganyak
Saan kayo nakatira?

3.Pangganyak na tanong
Saan nakatira si Onsang Oso?

4.Pamantayan sa pakikinig ng Kuwento

B. Gawain Habang Nagkukuwento
1. Pagkukuwento ng guro

“ Si Onsang Oso – Ang Mayabang na Oso”
Larawan 1

Si Onsang Oso ay iba sa lahat ng Oso. Siya ay isang mayabang na oso.
Pumapasok siya sa opisina. Sa hotel siya nakatira.

Larawan 2
Maraming ibig makipagkaibigan sa kanya ngunit siya ay suplada. Ultimong Obispo ay

no pansin sa kanya.
Larawan 3

Daan muna Onsang Oso, halika na,”Sumalo ka sa aming meryenda.”ang sabi ng mga
dalagang oso “Ayoko! Ayoko! Hindi ako kumakain ng okra at okoy. Oras ko’y mahalaga,
hinintay ko ang aking kotse?

mayabang

suplada

nanginig



Larawan 4
Sapagkat mayabang, taas-noo kung lumakad. Nagkandahulog sa balon sa daan,

mga kapwa oso naman ay nagprisintang tumulong,”Di bale” pagmamalaki niya. “Kaya
kong umahon”

Larawan 5
Nagtiis maghapon sa loob ng balon at init ng araw, sumakit ang likod at ilong

biglang-bigla’y bumuhos ang ulan.Tubig sa balon ay lumalim nang dahan-dahan.

Larawan 6
Nanginig sa ginaw, nanginig sa takot
Malulunod ako!
Saklolo! Saklolo!
Salamat na lamang, mga oso ay tumulong
Dinala siya sa ospital, dahil sa ubo at sipon.

Larawan 7
Mula noon, si Onsang Oso ay nagbago. Natuto nang makisama at kumain ng okra at

okoy.

C.Gawain Matapos Bumasa
1.Ugnayang Gawain
Pangkatin ang mga bata

Pangkat I  (Ako at ang Aking Tahanan): Iguhit kung saan nakatira si Onsang Oso.
Pangkat II  (Artista Ka Ba?): Isakilos kung paano at ano ang nangyari sa kanya habang
naglalakad .
Pangkat III (Ano Ako?) Lagyan ng tsek ang ugali ni Onsang Oso.
Pangkat IV (Guhit Damdamin): Iguhit ang damdamin mo habang nakikinig ng kuwento.

2.Pagtalakay
Saan nakatira si Onsang Oso?
Tingnan natin ang ginawa ng Pangkat I.
Sino-sino ang hindi niya pinapansin?
Paano siya lumakad at ano ang nangyari sa kanya habang naglalakad?
Narito ang Pangkat II upang ipakita ang kanilang ginawa.
Sino-sino ang nagprisintang tumulong sa kanya?
Ano ang isinagot ni Onsang Oso?
Anong ugali mayroon si Onsang Oso?
Iuulat ng Pangkat III ang kanilang ginawa.
Kung kayo si Onsang Oso, magmamalaki rin ba kayo sa mga oso? Bakit?
Bakit hindi dapat magmalaki sa kapwa?
Dapat ba kayong makisama sa kapwa? Bakit?
Ibig ba ninyong tularan si Onsang Oso? Bakit?



Ano ang nararamdaman ninyo habang nakikinig sa kuwento?
Panoorin natin ang gawa ng Pangkat IV.
Bakit ganoon ang inyong naramdaman?

Ikalawang araw

1.Balik-aral sa kuwentong pinag-aralan.

Saan nakatira si Onsang Oso?
Saan siya pumapasok?
Saan siya dinala nang siya ay nagkaroon ng ubo at sipon?
(Isulat sa pisara ang sagot ng mga bata)

2.Paglalahad : hotel        opisina       ospital

Babasahin ko ang mga salita, pagkatapos kayo naman .

Ano ang tinutukoy ng mga salitang ito?

3.Paglalahat

Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng ngalan ng lugar?

4.Pagsasanay

A. Finger Talk

Panuto: Alin ang ngalan ng pook? Itaas ang isang daliri kung A, at dalawang daliri kung
B, at tatlong daliri kung C.

1. A. araw               B. ulap C. ilog
2. A. aso B. eroplano C. paaralan
3. A. atis B. bundok          C. abokado
4. A. bukid              B. elepante C. ibon
5. A. ilaw                B. simbahan C. ama

Pagsasanay B

Pangkatang Gawain

Pangkat I: Bilugan ang ngalan ng pook sa mga larawan.

simbahan              palengke           baso

paaralan                 aso                   libro

Pangkat II  (Buuin Mo Ako): Bubuuin ng mga bata ang mga pira-pirasong larawan ng pook at
hayaang sabihin nila ang nabuong pook.



Pangkat III  (Magbilang Tayo): Bilangin ang mga larawan ng pook sa tsart.

simbahan              palengke           bukid       bundok         paaralan

Pangkat IV   (Hulaan Mo) : Pantomine

Ang Pangkat-apat ay magpapahula sa kanilang mga kaklase kung anong lugar ang kanilang
isasakilos o isasagawa.

5.Pagtataya

Gumuhit  ng             bilog kung ang larawan ay nagsasaad ng pook at X kung hindi.

1. palengke
2. aso
3. simbahan
4. plaza
5. baso

6.Kasunduan

Gumupit ng limang larawan na nagsasad ng pook at idikit sa kuwaderno.

Ikatlong araw

1.Balik aral

Sa kwentong napakinggan natin noong nakaraang araw,sino ang mayabang na oso? Sabihin
natin ang pangalan nito. (Isulat ang sagot sa pisara.)

2.Paglalahad

Onsang       otel      opisina      ospital
oso        Obispo       okra       okoy   oto

Basahin natin ang pangalan ng oso.(Onsang)

Ano ang simulang letra? Malaki ba o maliit na letra?

Bigkasin natin ang tunog /o/  /o/

Bakit kaya malaking letra?

Tingnan natin at basahin natin ang mga sumusunod sa salita. Sumunod kayo sa akin.

Ano ang unang tunog ng mga salitang ito? /o/

Salungguhitan mo nga ang letrang Oo.

Babasahin muli ang mga letra. Ulitin ninyo. (Lahatan, pangkatan, dalawahan, at isahang
pagbasa sa pisara)



3.Paglalahat

Ano ang tunog ng unang pantig ng mga salitang pinag-aralan? /o/

Anong titik ito?  Oo

4.Pagsulat

Tingnan ang mga larawan sa pocket chart. Sabihin ang mga pangalan ng mga larawan.
Olive       Oliver     okra          orasan

Sa anong letra nagsisimula ang pangalan ng bawat isa.

Saan nagsisimula ang pangalang Olive at Oliver?

Saan nagsisimula ang salitang okra at orasan?

Tingnan sa tsart ang letrang Oo. Ipapakita ng guro ang wastong pagsulat ng titik Oo na may
kasabay na bilang.Ganito ang pagsulat ng malaking letrang Oo, kurbang pabilog pakaliwa mula
sa unang asul na guhit,kurba pababa sa susunod na asul na guhit, kurbang pataas sa unang
guhit sa asul.

Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titik o. Kurbang pabilog sa guhit na pula, kurbang
pababa sa asul na guhit, kurbang pataas sa pulang guhit.

Isusulat sa hangin sa mesa sa palad sa pisngi sa likod ng kaklase at iba pa.

Pumunta sa pisara at bakatin ang putol-putol na guhit na malaki at maliit na letrang Oo.
(Tatawag ng mga bata ang guro)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Sipiin  ang modelo sa pisara nang limang beses sa inyong papel pagkatapos ihambing
ang inyong gawa sa huwaran.

5.Pagbuuin ang mga bata gamit ang flashcard ng mga letra ng pantig sa pagsasama-sama ng
pantig at katinig na napag-aralan na.

M               a          s        o
6.Pagbasa ng mga pantig na nabuo.

Ma         sa        mo        os           so
7.Pagbuo at pagbasa ng mga salitang nabuo.

A+ mo  = amo           o +  so =   oso         a +  so =  aso     ma +  so =   maso

Si + mo =  Simo          si+ so = siso

8.Pagbuo at pagbasa ng mga parirala



ang oso     ang maso     ang mga oso        ang mga maso       kay Siso
ni Simo  ang aso ang amo

9.Pagbasa ng mga pangungusap

Kay Siso ang oso .
Kay Simo ang aso.
May mga aso si Siso.
May maso si Siso.
Sasama sina Sisa at Siso.

10. Pagbasa ng kuwento

Kay Siso ang oso. Kay Simo ang aso. May mga aso si Siso.May maso si Siso. Sasama sina
Sisa at Siso.

11.Mga Pangkatang Gawain

Pangkat I  Iugnay Mo Ako
Larawan ng aso sisa
Larawan ng maso oso
Larawan ng siso maso
Larawan ng oso aso
Larawan ni Sisa siso

Pangkat II O……..O……….O………..ang tunog ko
Pangkat II Awitan Tayo

Aawitin ng mga bata ang paru-parong bukid sa tunog letrang Oo.

Pangkat III
Isulat ang unang tunog ng bawat larawan.

Pangkat IV  (Buuin mo Ako): Pagbuo ng dalawang pangungusap sa pamamagitan ng mga
flashcard ng mga salita.

Kay Simo  ang aso

May mga aso si Siso.

12. Pagtataya

Isulat ang un ang letra ng mga larawan.

oso

okra oto

otel orasan



1.
__rasan

2.
__kra

3.
__so

4.
__tel

5.
__to

Ikaapat na araw

1.Balik-aral

Saan nga ba dinala si Onsang Oso nang siya’y inubo? Ospital
Ano ang unang letra ng salitang ito? Ano ang tunog? Bibigkasin ng mga bata.

2. Pagganyak

Pangkatin ang mga bata sa apat. Bigyan sila ng ginupit-gupit na bahagi ng isang larawan na
kanilang bubuuin. Ang unang makatapos na pangkat ang siyang panalo.

3.Paglalahad

Tingnan nga natin ang mga nabuong larawan.

Anu-ano ito?

Bigkasin natin ang pangalan ng mga larawan.

(Isusulat ng guro ang pangalan ng bawat larawan. )

Salungguhitan mo ang unang tunog ng mga salita.

Ano ang tunog ng unang letra? /e/

May ipakikita akong larawan, ano ang inyong nakikita?

Ang pangalan niya ay Emma. Sa anong tunog nagsisimula ang larawan?/e/

Ano ang masasabi mo sa letrang Ee? Malaki ba ito o maliit? Bakit?

Ipakikita ng guro ang flashard ng malaking at maliit na letrang E.

Bigkasin nga natin ang tunog nito. Uulitin muli ng mga bata.

oso

okra

otel

oto

orasan



Magpapakita pa ang guro ng iba pang halimbawa ng larawan na may tunog na /e/.

eroplano          elise           ekis           elepante

Bibigkasin muli ng mga bata ang tunog ng letrang Ee.

4.Paglalahat

Anong letra ang napag-aralan natin ngayong araw? Ano ang tunog ng letrang Ee?

5.Pagsulat

Magpapakita ang guro ng mga flashard ng mga sumusunod na salita sa pisara (Ilagay sa poket
chart)

Elmer elisi

Elisa ekis

Emy eroplano

Ano ang napansin ninyo sa unang pangkat ng mga salita? sa ikalawa?

Ipapakita ng guro ang paraan ng pagsulat ng malaki at maliit na letrang Ee na may kasabay na
bilang.

Isusulat sa hangin sa mesa sa palad sa pisngi sa likod ng kaklase at iba pa.

Pumunta sa pisara at bakatin ang putol-putol na guhit na malaki at maliit na titik Ee. (Tatawag
ng mga bata ang guro)

___________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

Sipiin  ang modelo sa pisara nang limang beses sa inyong papel pagkatapos ihambing
ang inyong gawa sa huwaran.

Pagbuuin ang mga bata gamit ang mga flashcard ng mga titik ng pantig sa pagsasama-
sama ng pantig at katinig na napag-aralan na.

m       s a      o      i      e

Pagbasa ng mga nabuong pantig.

ma   sa    mi     si     mo    se    os   om   as  is
mas mis   mos    mes

Pagbasa ng mga salita



Emma   mesa      miso      musa

Pagbasa ng mga salita sa unang kita

para siya nasa niya   bakit nasaan

Pagbasa ng mga parirala

Si Emma     ang miso     mga mesa    para kay     nasa mesa

Pagbasa ng mga pangungusap

Kay Emma ang miso.
Para kay ama ang mesa.

Pagbasa ng kwento

Kay Emma ang miso.Para kay ama ang mesa.

6.Mga Pagsasanay

A.Pangkatang Gawain
Pangkat I Hanapin Mo Ako
Bilugan ang salitang nagtataglay ng letrang Ee.
Edwin   espada      baril       etiketa       aso       elise

Pangkat II    Ano kaya ako?
Isulat ang pangalan ng larawan na nasa tsart.

mesa       aso        oso ama   Ema
Pangkat III  Awitin natin ‘To

Aawit ang pangkat tatlo ng bahay kubo na ang kanilang bibigkasin ay ang tunog ng
letrang Ee.
Pangkat IV
Gagawa ng malaki at maliit na letrang Ee ang pangkat-apat gamit ang mga pira-
pirasong papel, pandikit at bond paper.

7. Pagtataya

Isulat ang letrang ng larawan na nagsisimula sa tunog na /e/.

A                              B                                        C                            D

E                                       F                                        G

E F G

eroplano

baril espada aso

oso elisi ekis



Ikalimang araw

1.Balik-Aralan ang mga napag-aralan mula sa unang araw hanggang sa ikaapat na araw.

Ano ang tunog ng letrang Oo at Ee?

Magpakita muli ang guro ng mga larawan at hayaang bigkasin ng mga bata ang unang tunog ng
mga larawan. Halimbawa: orasan,oso, elisi, ekis  oto

2.Mga Pagsasanay

Paligsahan sa pagbasa ng mga salita

Bawat pangkat ay may isang kalahok. Ang unang bata na makakarating sa dulo ng linya ang
siyang panalo.

Pangkatin ang mga bata

Pangkat I Kulayan Mo Ako

Kulayan ang larawan na nagsasaad ng pook .

Simbahan   baril        palengke      aso     bukid       bundok         paaralan

Pangkat II Alam mo Ba Ito

Buuin ang mga salitang na angkop sa mga larawang nakaguhit sa tsart.

mesa       aso        oso       ama   Ema

Pangkat III

Pagsamahin ang letrang m at e, s at a sa pamamagitan ng idinikit na butones.

Pangkat IV

Bumuo ng pangungusap na gamit ang mga salitang nasa flashcard na angkop sa larawan.

mesa     Ang     isa     ay

Emo Si   ay  ama

Larawan ng isang
mesa

Larawan ng isang

ama



3.Karagdagang Pagsasanay

A.Hanapin ang tamang ngalan ng larawan.Pagkabitin ng guhit ang tamang larawan at ngalan
nito.

A B

1. Emma

2. memo

3. mesa

B. Isulat sa kahon ang salitang nasa kaliwa. Basahin ang mga salita.

1. Emma

2.mesa

3.memo

4.Mime

5.Amie

4.Paglalapat

Karagdagang Pagsasanay sa Pagbasa

Basahin nang sabay-sabay ang mga salita. Basahin natin ang talata .

Larawan ng mesa

Larawan ng memo

Larawan ng batang babae

Amie,iisa,mesa,

Sasama sa misa sina Emm,Mime,at Asie.

Sasama si Emie sa ama.



Tanong:

Ilan ang mesa? Sino-sino ang pupunta sa misa? Bakit kaya sila pupunta? Sino naman ang
sasama sa ama? Saan kaya pupunta si Ama? Ipakita mo nga kung paano sumama sa Ama.

5.Pagtataya

Isulat ang nawawalang tunog ng bawat larawan.

1. _ kra 3. __to

2. _lise 4. __kis

5. __ roplano

BANGHAY ARALIN  MTB 1 – Tagalog
Ikasiyam na lingo

I.  MGA LAYUNIN: Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1.   Nasasabi na ang kalinisan ay kagandahan
2.   Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa tulong ng mga ilustrasyon, larawan

at pakitang-kilos
3.   Naipakikita ang pagkagusto sa kuwento sa pamamagitan nang masusing

pakikinig
4.   Nakapaghihinuha tungkol sa kuwento sa pamamagitan ng nalalaman ayon sa

tauhan, lugar at pangyayari
5.   Natutukoy ang mahahalagang pangyayari sa kuwento.
6.  Nakapaghahati nang pabigkas ng mga salitang may dalawa hanggang tatlong

Pantig.
7.  Nabibigyang-diin na ang mga salitang pabigkas ay may kaukulang salitang

pasulat na naaayon sa wastong pagkasunod-sunod ng mga letra.
8.  Naibibigay ang simulang letra ng pangalan ng mga bagay o larawan.
9   Nakapagsasanib o nakapag-uugnay ng natatanging letra/titik sa pagbubuo

mga salitang may Bb/Uu.
10.  Nakababasa ng mga parirala, pangungusap at maikling kuwento na binubuo ng

mga salitang napag-aralan na.

eroplano

okra oto

elise ekis



II.  PAKSANG ARALIN:
Paksa:

1. Talasalitaan: Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa tulong ng mga ilustras-yon,
larawan at pakitang-kilos

2. Pag-unawa sa Binasa: Naipakikita ang pagkagusto sa kuwento sa pamamagitan nang
masusing pakikinig

3. Pabigkas na Wika:  Nakapaghihinuha tungkol sa kuwento sa pamamagitan ng
nalalaman ayon sa tauhan, lugar at pangyayari

4. Pag-unawa sa Binasa: Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento

5. Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Nakapagsasanib o nakapag-uugnay ng letra/titik sa
pagbuo ng mga salita na may Bb/Uu

6. Pagunawa sa Tekstong Literatura: Nakabubuo ng mga parirala, pangungusap at
Maikling kuwento na binubuo ng mga salitang napag-aralan na.

7. Kasanayan sa Wika: Nakapaghahati nang pabigkas ng mga salitang may dalawa

8. Kaalaman sa Alpabeto: Nakapaghahati nang pabigkas ng mga salitang may dalawa
hanggang tatlong pantig

9. Pagkilala ng salita: Nabibigyan-diin na ang mga salitang pabigkas ay may kaukulang
salitang pasulat na naaayon sa wastong pagkasunud-sunod ng mga letra.

10. Pagsulat: Naibibigay ang simulang letra/titik ng pangalan ng mga bagay o larawan

Reference:   K - 12 Curriculum
Mga Kagamitan:  tsart ng mga salita at larawan na makikita sa kuwento, totoong bagay na
nagsisimula ang tawag sa letrang /Bb/Uu/
Pagpapahalaga:   Ang Kalinisan ay kagandahan.
Tema:   Ako at ang aking Pamilya.
Kwento:  Bakit Nagbago si Jose?
Unang araw:
1. Paghahawan ng Balakid:  Unawain ang salita sa pamamagitan ng larawan

o pagsasakilos
natutuwa - pagsasagawa
bulaklak - larawan
nagulat - pagsasakilos
parke - larawan
naglalaro - pagsasakilos

2.  Pagganyak:
Magpapakita ang guro ng larawan:
malinis na bakuran maruming bakuran
malinis na bahay maruming bahay
malinis na pusali maruming pusali
malinis na ilog maruming ilog



Ano ang inyong nakikita?  Hayaang magbigay ng sariling palagay ang mga bata tungkol sa
larawan.

B.  Paglalahad:
Ipakikita ng guro ang larawan sa Big Book. Hayaang magbigay ng sariling palagay ang mga
bata tungkol sa kuwento.
1.  Pangganyak na tanong:  Hihikayatin ang mga batang magbigay ng tanong tungkol sa kwento

sa Big Book. Sino si Jose?
2. Pagbasa ng kwento sa Big Book:  Basahin ng guro nang tuloy-tuloy ang kuwento.

Pagkatapos sabay-sabay na pagbasa ng guro at mga bata.

Bakit Nagbago si Jose
Takot maligo si Jose. Ayaw niyang maglinis ng kanyang katawan.
Isang araw, namasyal siya sa parke. Nais niyang sumali sa mga batang
naglalaro.  Lumapit si Jose sa mga bata ngunit lumayo sila kay Jose. Nalung-
kot si Jose.

Pag-uwi sa  sa bahay, tinanong siya ng kanyang nanay kung bakit
siya malungkot. Pinayuhan siya ng kanyang nanay na dapat laging malinis
siya.

Muling basahin ng guro ang kuwento Magmula sa unang pahina, habang itinuturo  ng pointer
ang ilalim ng mga pangungusap.
Magtanong ukol sa nilalaman ng teksto ng bawat pahina:
Halimbawa:  Ano ang pamagat ng kuwento?

Sino ang iyong nakikita.
Ano ang ipinahihiwatig ng larawan?
Ano kaya ang susunod na mangyayari?

Gawin ang mga pagtatanong hanggang sa huling pahina.

C.  Pagsasanay:    Pangkatang Gawain:

Pangkat 1  (Katawan Ko):  Iguhit ang katawan ng isang batang babae o lalake.
Pangkat 2  (Kumilos Tayo)  Ipakita o isakilos ang tamang paglilinis ng katawan.
Pangkat 3  (Umawit Tayo): Umawit ng awitin ukol sa paglilinis ng katawan.
Hal:         Maghilamos ka na sana

At hugasan pati paa
Suklayin ang iyong buhok
At humanda sa pagpasok
Ang ngipin ay linisin
Ang kuko ay ay gupitin
Ang damit ay ayusin.
Nang gumanda sa paningin.

Pangkat 4 (Iingatan Ko):  Magsasabi ang bawat bata sa pangkat ng tamang pag-iingat sa
katawan. Hal. Huwag maglalaro sa maruming lugar. Hindi kakain ng maraming kendi.
Pagtatalakayan:
~ Itanong ng guro bago tingnan ang resulta ng mga ginawa ng pangkat.
Sino si Jose ayon sa kwentong narinig?
Bakit kaya takot siyang maligo?
Alin ang ayaw linisin ni Jose? Bakit ayaw niyang linisin ang kanyang katawan?



Tingnan na ang ginawa ng bawat grupo:  Pangkat 1
Sa pagguhit ninyo ng katawan ng isang batang babae o lalaki, nahirapan ba     kayo?
~ Nakakita na ba kayo ng katawan/
~ Kaninong Katawan?
~ Tingnan natin ang iginuhit na katawan ng Pangkat 1
~ Magkatulad ba ang katawan ng babae at lalaki?
~ Si Jose anong katawan mayroon siya?
~Saan namasyal si Jose isang araw?
~ Ano ang nais niyang gawin?
~Ano ang ginawa ni Jose?
~Ano ang ginawa ng mga naglalaro?
~ Bakit sila lumayo?
~Ano ang dapat gawin ni Jose?

Ipakita nga ninyo Pangkat 2 ang tamang pagsasakilos ng tamang paglilinis ng katawan
~ Sa paglilinis ng katawan ano ang inuuna?
~ Ano ba para sa iyo ang pagiging malinis
~ Ayon sa kuwento bakit hindi malinis si Jose?
~ Nakita siya ng nanay niya na malungkot, bakit kaya?
~Nang mapagsabihan siya sumunod ba siya?
~ E ikaw magiging malinis ka ba tulad ng ginawa ni Jose nang mapagsabihan

siya?
~ Sa pag-aalaga mo sa iyong katawan, dapat ba talaga itong gawin?
~ Magbigay pa uli ng kabutihang dulot ng paglilinis ng katawan.
Tingnan naman natin ang masasabi ng ikatlong pangkat sa kanilang sarili.
~ Ano-ano ba ang binanggit sa awit?
~ Bakit dapat maghilamos? Magsuklay ng buhok? Maglinis ng paa? Atbp.
~ Ayon sa awit, tumutugma ba ito sa sinasabi ng matatanda na ang kalinisan

ay kagandahan?
~ Sa pagiging malinis natin di ba masaya na nakaaawit ka ng masigla?
~ Si Jose noong hindi pa siya palaligo sa tingin n’yo nakakaawit siya?
~ Sa tingin ninyo, Masaya siya sa pag-iisa niya dahil walang gustong makipag-

laro sa kanya?
~ Tama ba ang ginawa ni Jose sa pagsunod sa nanay niya na dapat laging

malinis sa katawan?
~ Marami ba sa kalaro niya ang natuwa sa kanyang pagbabago?

Pakinggan naman natin ang pahayag ng ika-huling pangkat ang kanilang ginawa ay tungkol sa
pag-iingat  ng sarili.
~ Paano mo masasabi na may pag-iingat ka sa iyong sarili?
~ Maglalaro ka ba sa maruming lugar?
~ Magduduumi ka ba sa iyong paligid?
~ Saan mo ba dapat ilagay lahat ang kalat upang masabi na malinis ang

iyong paligid?
~ Kung talagang may pag-iingat ka sa iyong sarili, dapat malinis lahat ng

Iyong ginagalawan, Tama ba mga bata?
~ Sa kuwentong binasa bakit dapat na sumunod sa mommy na laging

maglinis ng katawan?
~ Malaki ba ang nagawang pagbabago ni Jose?
~ Dapat na ba tayong matuwa kay Jose?



Sa inyong pag-uwi laging isaisip ang paglilinis at pagiging maingat sa katawan para ang lahat
ng nasa paligid mo ay matuwa.
Ikalawang araw:
A. Wika:
Pagbabalik Aral:         Ating muling balikan ang kuwentong binasa kahapon.

Ano ang pamagat nito?
Sino-sino ang mga tauhan?
Ano ang hindi magandang nangyari sa kuwento?
Ang hindi magandang pangyayari, nasolusyunan ba?

B.  Paglalahad:
Ipabibigay sa mga bata ang mga salitang narinig sa kuwento. Mga hal. na maririnig sa bata...
takot, maligo , ayaw , namasyal , maglinis , katawan ( may mga sagot na maaring  hindi
tutugma sa pantig dapat na matutunan ng bata) Magbibigay din ng pangalan ng mga bagay na
makikita sa kuwento.

C.  Pagsasanay:  Magdikit ang guro ng mga strips ng salitang may dalawa o tatlong syllable
Sasabihin at ipauunawa sa mga bata ang tamang pagbilang o pagpantig ng isang salita.
Habang ito ay sinasabi,  ito ay may bilang.

Salita        Pantig        Bilang Salita Pantig           Bilang

takot        ta - kot 2 pantig katawan ka-ta-wan katawan
bata ba- ta 2pantig namasyal na-mas-yal namasyal
ayaw a- yaw 2pantig maglinis mag-li-nis maglinis
ngunit      ngu-nit 2pantig maligo ma-li-go maligo
bakit ba-kit 2pantig malungkot ma-lung-kot malungkot

D.  Paglalahat:
Bibigyang-diin naman ng guro bilang pagsusog sa pagpapantig ay ang pagpapaliwanag na ang
salitang pabigkas ay may kaukulang salitang pasulat na naaayon sa wastong pagkakasunod-
sunod ng letra.
Halimbawa: Takot ito ay isang salitang nakasulat na maaring sabihin o bigkasin.

Magbibigay pa ang guro ng mga salitang makikita o narinig sa binasang kuwento. nakasulat sa
chart ang mga sumusunod.
Jose nanay namasyal
mga bata kalaro malinis
parke bahay maligo
kaibigan lumayo malungkot
katawan maraming naglalaro

E. Pinatnubayang Pagsasanay:
Una-unahan ang bawat bata sa pagsasagot ng sumusunod.
Lagyan ng tsek ang mga salitang may dalawang pantig. Bilugan ang may 3 pantig.
1.  batang                             3.  Nanay                             5.     bakit
2.  natuwa                            4.   lumayo



F.  Malayang Pagsasanay:
Isulat sa kahon ang bilang ng pantig ng salita o larawang nakikita.

Dalawa (2)                                              Tatlo  (3)

nanay                   katawan bata nagbago bakit

G.  Paglalapat:
Muling balikan ang kuwentong pinag-aralan
Bilugan ang tamang sagot.
Sino ang ayaw maligo? Jose                                  Maria
Sino ang nagturo na maglinis siya? Nanay Tatay

H. pagtataya:

Piliin at bilugan ang mga salitang may dalawahang pantig:

Bakit                    katawan                   bata                     parke maligo

Lagyan ng tsek (/) ang may tatlong pantig.

maglinis                nalungkot                 nanay              lumayo            siya

I.  Kasunduan: Magdala ng larawan ng isang bibe
Ikatlong araw:

A.  Letrang Bb:      Pagpapakilala ng letrang /Bb/
Pagbabalik-aral sa kuwentong binasa noong lunes:
Ayon sa kuwento ayaw maligo ni Jose, tama ba? Bakit kaya?
Pinagsabihan ba siya ng nanay?
Nakinig ba si Jose?
Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay nilalayuan ng kalaro mo?
Sa kuwento ba ay may mga salitang nagsisimula sa letrang Bb?
(Maaaring sagot ng bata – bakit, bata, bahay)
Sa paliligo anong gamit ang nagsisimula sa letrang Bb? ( Sagot: Bimpo,
basahan pamunas sa paa)
~ Kahapon, sinabihan ko kayo na magdala ng larawan ng bibe

B.  Paglalahad:     Mga bata ito, ay larawan ng bibe.
Ano ang bibe?
Ilang bigkas o pantig mayroon ang salitang bibe?

~ Ipakikita ng guro ang tamang paghahati ng salita. Hal.bibe
bi be



~ Ipapaliwanag ang paghahati at pagbuo ng salita

~ Sasanayin ang bawat bata sa pagbasa ng sumusunod na pangungusap:
Basa ang bibeng babae.
Basa ang bibe.
Basa

~ Itatanong ng guro:  1.  Kanino ang bibe?
2.  Ilarawan ang bibe.
3.  Bakit kaya basa ang bibe?
4.  Saan kaya naligo ang bibe?
5.  Anong huni ang ginagawa ng bibe?
6.  Gawin nating lahat ang tunog na ginagawa ng bibe.
7.  Awitin natin ang “ Ang Tatlong Bibe”

Tatlong Bibe
May tatlong bibe akong nakita
May mataba, may payat na talaga
Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa
Siyang lider at nagsabing “ Kwak, kwak, kwak.”

Pagbabasa nang  dalawahan at maramihan sa mga makikitang larawan sa tsart.
bi  + be       bibe                 ba   +   o         bao                     a    +      ba          Aba
Ulitin ang pamamaraan nangg may tamang tunog, bigkas at pantig ng letrang /Bb/ sa iba pang
salitang makikita sa mga larawan.
Pagsasanay 1:  Hanapin ang tamang ngalan ng larawan.  Pagkabitin ng guhit ang tamang
larawan at ngalan nito.

A B
1. larawan ng baso a. bao
2. larawan ng bibe b. baso
3. larawan  ng  bao ng bao c. baba
4. larawan ng baba d. babae
5. larawan ng babae e. bibe

Pagsasanay 2:  Isulat ang nawawalang letra sa ngalan ng larawan.

Larawan ng baso __ao

bibe

Bi

b

B

Bi

bibe



Larawan ng baso
__ __ so

Larawan ng bibe
Bi __ __

Larawan ng baba Ba __ __

Larawan ng
babae

Ba __ __ __

D. Paglalahat:  Ito ay letrang Bb na may tunog na... ipapakita ng guro ang porma ng kanyang
bibig habang sinasabi ito.
Isusulat ng guro sa pisara ang paraan ng pagsulat nito na may kasamang istrok o bilang.
Broken lines na maaaring gayahin ng mga bata.
Itataas ng guro ang kamay at isusulat ang letrang /Bb/ na gagayahin ng mga bata.
Ipasusulat ng guro sa kaliwang palad ang letrang /Bb/.
Ipasusulat din ito sa likod ng mga bata.
Ipasusulat din ito sa pisara.

E.  Pinatnubayang Pagsasanay:
Sanayin ang bawat bata sa pagbasa ng sumusunod na pangungusap:

Basa ang bibeng babae.
Basa ang bibe.
Basa

Pangkatang Gawain: Mahahati sa tatlong grupo, dapat ay may lider. Ang unang lider na
makapagbibilog ang panalo.
Bilugan ang letrang /Bb/ sa bawat salitang mababasa.

abo                               sabi                               baka                 ibaba
saba                     babasa baka                          bibe

F. Malayang Pagsasanay:
Lagyan ng tsek kung ang bawat salitang makikita ay may letrang Bb.

G.  Paglalapat:

bibe

bao

aba

baka

babasa

ube

babae

ibaba

saba

bababa



Ipabigkas nang paulit-ulit ang mga salitang nasa chart ng larawan  maging ang mga iba pang
halimbawa na makikita sa larawan.

buka      Eba        mabisa          iba        abo         sabi        bata     basa       bias

H.pagtataya:
Panuto:  Isulat sa mga kahon ang salitang nasa kaliwa. Basahin ang mga salita.

1. bibe

2.     baso

3.     samba

4. babae

5. bababa

I.   Kasunduan:
Mag-isip ng 5 salita na nagsisimula sa letrang Uu.  Magdala ng larawan ng usa.

IKAAPAT NA ARAW:
A. Letrang  Uu:  Pagpapakilala sa letrang /Uu/

Balik-Aral:   Sa kahapong pinag-aralan natin anon a nga ang mga bagay na inyong
natatandaan nagsisimula sa letrang Bb?

Pagpapabigkas muli nang paulit-ulit ng mga salitang nasa larawan
Bigyang-pansin ang unahang letra at sumusunod na letra sa bawat salita.

bibe bata basa baba bao

buo babasa baka baka babae

B. Paglalahad :
Sa ating kasunduan kahapon sinabi ko na mag-isip kayo ng limang bagay na nagsisimula sa
letrang Uu. Sige nga magsimula ka.....Anu-anong salita ang naisip mo? Maaari ninyong na ba
ilabas ang larawan ng usa na ipinadala ko kahapon?
Tingnan ang salita na nasa kahon:

Paghahati at pagbubuo ng Salita: Ipaliliwanag ng  guro.

usau sa

Usa

u

U

usa



Ngayon naman ay mag-aaral tayo ng panibagong letra, ito ay letrang Uu.
Larawan ng mga salitang nagsisimula sa letrang /Tt/

Ito ay isang malaking kahon na matatagpuan ang iba’t-ibang letra at salita, tingnan nga natin
kung makakabuo kayo ng mga salita o pangungusap.

Pagpapabigkas ng tatlong ulit ng mabubuong salita galing sa kahon. Uulitin ang pagbigkas sa
tunog ng letrang /Uu/ sa pamamagitan ng pag-ulit   nito ng tatlong beses.
Ang pagkilalang muli sa titik /Uu/ na may tunog na kasama.
Magpapakita ng mga ginupit na letra na gawa sa cardboard na may kulay at mga larawan.  Ito
si nanay /U/(malaking titik), ito naman si baby /u/ maliit na titik. Uulit-ulitin hanggang matandaan
ng mga bata.

C.    PAGSASANAY:
Pagpapasulat ng letrang /Uu/
( Ang mga bata ay pababakasin ng letrang /Uu/ na may broken lines sa  blackbord. Parehong
isusulat ang maliit at malaking letrang Uu. Ipasusulat sa hangin ng nakataas ang kamay. Isa-isa
at by group. Ipasusulat sa braso ng kaklase, kailangan ito ay maayos na gawin )
Panuto:  Bakatin ang malaking letrang Uu .
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________

Panuto:  Isulat ng wasto ang maliit na letrang  /u/.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________

Pagsasanay:
Panuto:  Tingnan ang larawan. Ayusin ang mga letra sa kahon upang makabuo ng salita.

1.       larawan ng numerong isa

2.       larawn ng baso

3.        larawan ng susui

4.       larawan ng busa

ubas ulan uodulo uka

Bu           m               s                 i                     o

E             b                u               bu              ma         sa

a i s

a s b o

s s u i

b u

ueb

sa



5.       larawan ng ube

D.   PAGLALAHAT:
Pagpapakilala ng tunog ng letrang /Uu/.  Ang tunog ng /Uu/ ay magkaiba:  Kapag ito ay
ginagagamit sa tagalong /yu/ kapag sa English /ahh!/ Sabihin nga ang tunog ng mga larawang
ididikit ko sa pisara.
Ibibigay ng guro ang mga pangalan ng bawat isa, bibigyang diin ang tunog ng titik /Uu/ Hal. Ito
ay larawan ng.../uuu/...sa - usa gagawin hanggang ang lahat ng salita ay masabi

E.  PINATNUBAYANG PAGSASANAY:
Panuto:  Isulat ang mga sumusunod na salita: (  Ididikta ng guro )

1.   _________________________

_________________________

_________________________

2.   _________________________

_________________________

_________________________

3.   _________________________

_________________________

_________________________

4.  _________________________

_________________________

_________________________

5.  _________________________

_________________________

_________________________



F.  MALAYANG PAGSASANAY:
Bakatin ang malaking titik /U/ at maliit na titik /u/ gamit ang cardboard.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

G.  PAGLALAPAT:
1.  Bilugan ang titik /Uu/ na makikita sa kahon.

H.   PAGTATAYA:
Bilugan ang titik /Uu/ sa mga makikitang salita.

Usa ubas ulo uka
Ulan uod

I.   Kasunduan:
Pag-aralang mabuti ang mga letrang napag-aralan na.

IKALIMANG ARAW:
A.  PAGSASANIB NG DALAWANG LETRA:  Pagsasama ng titik /B/ at /U/ sa isang salita.
Balik-aral:  Itatanong ang letrang ito /Bb/ ano ang tunog nito?

Itatanong ang letrang ito /Uu/ ano ang tunog nito?
Pagpapakitang muli ng mga larawang ginamit sa pasimula – bibe,
bao, baka,bata,buko
Itatanong ang unahang tunog nito. Ang susunod ay ang mga salitang
ubas, ulo, uka, ulan, uod itatanong ang unahang tunog nito.

B. PAGLALAHAD:
Uma, bumababa ang usa.
Mama at ama, bumababa ang usa.
Bababa ang usa sa mesa.
Baba, baba, bababa ang usa.

~ Itatanong ng guro:
1.  Ano ang unahang tunog ng salitang usa?       /u/
2.  Ano ang busa kung tatanggalin mo ang tunog /b/ sa unahan nito?           sa
3. Ano ang usa kung daragdagan mo ang unahang tunog n /m/ musa
4. Aling salita ang may naiibang tunog sa unahan?  Ube     baso
5.  Saan maririnig ang tunog /u/ sa salitang usa?                    Unahan
6.  Ilan anmg tunog /u/ sa salitang usa?  Tunog /b/ sa salitang busa?       Isa
7.  Ano ang nabubuo kapag pinagsama-sama ang tunog n /m/ /u/ /s/ /a/   musa
8.  Ilan tunog mayroon ang sa isa?                       3
9. Ano ang unahang tunog ng bibe?                   /b/
10. Ano ang hulihang tunog ng bibe?                /e/
11.  Ano ang mabubuong salita kapag pinagsama-sama ang /b/ /a/ /s/ /o/ Baso
12. Ilang tunog ang maririnig sa salitang baso?       4
13.  Sa anong tunog magkakatulad ang baso, basa, babasa?  /b/ /a/ /s/

B U S U C

U H U M U



C.  PAGSASANAY:
Ang mga ginupit na letrang cardboard ay itataas ng guro at pagtatabihin saka dahan-dahang
sasabihing Bu ang magiging tunog nito ; pagbabaliktarin at sasabihing U bang nabuong tunog.
Paulit-ulit itong gagawin ng isahan, dalawahan at pagrupo.  Kailangan maingat sa
pagpapatunog ang guro upang mas madaling matandaan ng mga bata.
Pagsasanay 1:
Buong klaseng aktibidad sa pamamagitan ng laro:
Maglagay ng mga letra sa lamesa at ipapipili sa mga bata ang sasabihing pantig ng salita ng

guro. Mga salitang gagamitin.
busa ubas ubos musa
suma busisi subo susubo
bumasa

D. PAGLALAHAT:
Sa pagbabasa ano ang unang titingnan?   Ang letra at saka ito ipapatunog.
Paano mo babasahin ang isang salita gamit ang larawan?
E.  PINATNUBAYANG PAGSASANAY:
Isahang pagsasanay:   Sa pagpili ng ginupit na letra ang mga bata ay bubuo ng mga salitang
nabanggit sa pamamagitan ng pagtingin sa kopyahan.
Hal:        b  +  u  =  bu u  +  b  =  ub u  +  b  +  o  =  ubo

F. MALAYANG PAGSASANAY:
Pagpapakilala muli ng mga salita sa unang kita mga, si, at, ang bagamat ang

mga ito ay naituro na ito ay pagpapaalaala sa mga bata na ito ay makikita sa
sa mga parirala. Paulit-ulit itong gagawin.

G.  PAGLALAPATt:
Pangkatang gawain na gamit ang mga salitang nabanggit. Pagkikilala ng
tamang ispelling ng mga salitang nakikitan sa larawan. Iisa-isahin ang salitang
ipapakita hal: mga bata             si Jose          si Sisa               mga buko           atbp.

Sasabihin ng guro:  Pumili ng salitang mga bata,  si Jose, si Sisa, mga buko,
Pagpapahanap ng mga salita sa mga bata sa loob ng silid- aralan. Ito ay nakatago
Sa ilalim ng lamesa, upuan, lalagyan ng tsart, sa may lababo, CR.
Hal: Mga parirala:         Mga babae mga ubas mga uka Ulo ng bata mga ulo

Pagbubuo ng pangungusap:Ipapakita ang mga strips ng cartolina at saka pagdidikit-dikitin ng
guro, tapos ay mga bata ang gagawa. Hal. Bumabasa ang mga babae.    Bumabasa si Mimi.
Buma- Basa si Sisa.

H.  PAGTATAYA:
Lagyan ng (/) kung pangungusap at (X) kung salita.
Bumabasa si Emma.__ Mga ubas __ bumasa __
Mga babae bumabasa. __ Bumabasa si Mimi. __

I.  Kasunduan:   Bumuo ng 5 pangungusap gamit ang letrang / B/ /U/.

Banghay Aralin MTB 1 Tagalog



Ika- 10 Linggo

I. MGA LAYUNIN:

Ang mga mag-aaral ay inaasahan na:

1.  Nakasusunod kung paano ang pagiging uliran ay mabuting gawain

2.  Nakapagpapalawak at nakagagamit ng talasalitaan sa pamamagitan ng kwen-

tong narinig

3.  Nakababasa ng mga batayang talasalitaan

4.  Nakaririnig at nakapag-uugnay ng pangyayari ayon sa sariling karanasan

5.   Nakapagbibigay ng unahang letra ng salitang nakikita

6.   Nakapipili ng tamang pangalan ng tao, lugar at mga bagay

7.   Nakabibigay ng unahang tunog ng katinig sa isang salita

8.   Nakaaalala ng mahalagang pangyayari sa kwento

9.   Nakauunawa na mayroong tamang paraan ng pag-iispel ng salita

10. Nakapagsusulat ng simpleng parirala o pangungusap

II. PAKSANG ARALIN

A. Talasalitaan:  Nakapagpapalawak at nakagagamit ng talasalitaan sa pamamagi-

tan ng kwentong narinig

B. Pagbigkas ng Wika: Nakababasa ng mga batayang talasalitaan

C.  Pag-unawa sa Binasa:  Nakaririnig at nakapag-uugnay ng pangyayari ayon sa

sariling karanasan

D. Pag-unawa sa binasa: Nakapagbibigay ng unahang letra ng salitang nakikita

E.  Pagpapasignal ng kaalaman: Nakapipili ng tamang pangalan ng tao, bagay,

lugar

F.  Kaalaman sa aklat at Paglilimbag: Nakapagbibigay ng unahang tunog ng katinig

sa isang salita

G. Pag-unawa sa Tekstong Literatura: Nakakaalala ng mahalagang pangyayari



Ang pagiging uliran ay mabuting gawain.

Sa kwento

H. Kasanayan sa Wika:  Nakauunawa na mayroong tamang paraan ng pag-iispel

Ng salita

I. Pagkilala sa Salita:  Nakauunawa na mayroong tamang paraan ng pag-iispel ng

salita

J. Pagsusulat:   Nakapagsusulat ng simpleng parirala o pangungusap

Reference:  K - 12 Curriculum

Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan at  totoong bagay na nagsisimula sa tunog /Tt/ /Kk/na
makikita sa silid-aralan, mga parirala ng salita na nasa cartolina strips

Pagpapahalaga:

Tema:  Ako at ang Aking Pamilya.

Istorya: Viva! Uliran Kayo.

III.  PAMAMARAAN

UNANG ARAW:

A.  Pag-aaral ukol sa kwento.

1. Paghahawan ng balakid:

Pag-unawa sa mga salita sa tulong ng larawan o pagsasagawa.

Parke - larawan                                      nagpunta - pagsasagawa

Nanay - larawan tuwang-tuwa - pagsasagawa

Bulaklak - larawan

Pagganyak:

Ipapakita ng guro ang aklat at hayaang magbigay ang bata ng sariling kuro-

kuro sa larawang makikita sa Malaking Aklat.

B.  Paglalahad:

Larawan ng :

Magagandang bulaklak sa parke                         Mga basura sa parke

Mga palaruan katulad ng duyan, siso                  Mga sirang bagay sa parke



Itatanong ang sumusunod sa mga bata:

Maganda ba ang parke

Anu-ano ang nakikita dito?

Pansinin ang mga basura, sino kaya ang mga nagkalat nito?

Ang mga upuan bakit kaya nasira?

Kapag hind nagkakisa sa pagpapaganda ang bibisitta sa parke, anong

angyayari dtto?

Pagbasa ng kwento ng guro:

~    Basahin ng guro ang kwento ng tuloy-tuloy. Babasa rin ang mga bata.

Viva! Uliran Kayo

Isang araw, napagkasunduan ng magkakaibigang sina Virgilio, Vinia at Val ang
mamasyal sa parke. Nagpaalam sina Virgilio, Vinia at Val sa kanilang mga nanay bago
pumunta sa parke. Tuwang-tuwa sila. Nagduyan si Virgilio. Nagsiso naman si Vinia at Val.
Pagkatapos maglaro, nagpunta sila sa halamanan. Napansin nila ang babala.

“ Bawal pumitas ng bulaklak.” Sinunod nila ang babala. Nakita sila ng
tagapagbantay. Nagulat sina Virgilio, Vinia at Val nang purihin sila ng tagapagbantay. Binati
sila sa kanilang pagiging masunurin. “ Viva!” Sabay bigay ng mga kendi sa mga ulirang
bata.

~   Magtatanong ukol sa nilalaman ng teksto ng bawat pahina at magbigay ng

tanong ukol sa susunod na pahina at hayaang magbigay ng pahayag ang mga

bata ukol sa salitang binasa at narinig sa bawat pahina

~  Gawin ang paraang ganito hanggan sa huling pahina ng kwento.

~ Ano ang inyong nakita sa bawat pahina ng aklat?

~ Sinu-sino ang magkakaibigan.

~ Bago sila namasyal nagpaalam muna ba sila sa nanay nila?

~ Sino kaya ang nakapagturo sa kanila na sundin ang mga babala?

~ Nagkaroon nab a kayo ng karanasan sa pamamasyal sa parke?

~ Nagkakalat ba kayo sa parke?

~ Bakit kaya sila naging hhuwarang mga bata?



~ Gusto mo rin ban a katulad nila ay uliran?

Kayo ngayon ay magkakaroon ng Pangkatang Gawain narito ang inyong gagawin

PANGKAT 1:                 MAGLARO TAYO

Maglaro ng bahay-bahayan, may nanay, tatay, ate, kuya at beybi

PANGKAT 2:                 MAGLINIS TAYO

Maglinis ng paligid sa pamamagitan ng nadampot na kalat, ang dinampot na

kalat ay sasabihin sa klase ang pangalan nito.

PANGKAT 3:                  MAGPINTURA TAYO

Gumawa ng sariling drowing ng paligid.

PANGKAT 4:                  MGA BABALA NATIN

Magbigay ng mga babala na nakikita sa eskwelahan.

Pagtatalakayan:

Itanong ng guro.  1.   Ano ang pamagat ng kwento?

2..   Ilan ang tauhan?

3.  Sinu-sino sila?

Pangkat 1. ( MAGLARO TAYO )

Aking pinaglaro ang unang grupo ng bahay-bahayan, tingnan nga natin ang kanilang ipapakita
sa atin na maikling laro.

 Ano ang inyong narandaman ng maglaro kayo?
 Sa inyong paglalaro masaya ba kayo?
 Tama ba na may pag-uusap na nagaganap sa isang tahanan?
 Balikan ang kwento, noong gusting maglaro sa parke nina Virgilio, Vinia at

Val nagpaalam ba sila sa kani-kanilang nanay?

Pangkat 2      ( MAGLINIS TAYO )

Pakinggan naman natin ang ginawa ng ikalawang grupo, sila ay aking pinagdampot ng kalat.
Sabihin nga ninyo ang pangalan ng iyong dinampot na kalat

 Sa inyong pagdadampot Masaya ba kayo?
 Nandiri ba kayo at hindi kayo nakapagdampot o nagdampot kayo?
 Masarap ban a malinis ang paligid?



 Sa kwentong binasa, ang tatlong magkakaibigan ay nakakita ng babala,
Ano ang kanilang ginawa dito?

 Dapat bang dumihan ang mga nakikita sa parke?

Pangkat 3:      ( MAGPINTURA TAYO)

Ang pangatlong grupo ay aking pinagdrowing, tingnan nga natin ang mga drowing

nila at itatanong ko kung bakit ito ang kanilang napili.

 Bakit ito ang iyong naoiling idrowing?
 Para saan ito?
 Sa kwentong narinig kapag ba parke ito ay maraming halaman?
 Marami doon ay pinturado at may drowing, susulatan mo ba ito?
 Kukuha ka ban g pintura para mag “vandalism?”

Pangkat 4:      [ Iingatan Ko ]

 Oras naman para sa pangkat 4 upang magbahagi.
 Paano mo iingatan ang iyong sarili?
 Bakit dapat mapamalagiing malinis ang sarili?
 Mahal mo ba ang sarili mo?
 Paano ka magpapakita ng pagmamahal sa sarili?

IKALAWANG ARAW:

A.  WIKA:

~  Muling balikan ang kwentong binasa. “Viva! ULiran kayo” Sa pamama-

gitan ng big book, ipaturo sa mga bata ang mga salitang may tamang spel-

ling ng mga salitang galing sa kwento. Mga halimbawa ng isasagot:

parke                    nanay araw                 kendi                bigay

Pagganyak:

Sino sa inyo ang makapagbibigay ng mga tauhan sa kwento?

Tutularan mo ba sila?  Bakit?

B. PAGLALAHAD:

~ Magbibigay ang salita o larawan na nakikita sa parke

Nagsiso                        nagduyan                     halamanan napansin

Maglaro                        pumitas                        purihin                  tagapagbantay



~ Pangkating muli sa apat ang klase at gawin ang laro.

~ Maglalaro ang buong klase sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salitang

Pinag-aralan, ang iba ay may maling ispeling.

Laro:   Pumalakpak ng dalawa kung ang salita ay tama, tumahimik kung mali.

Hal.    araw             biyag                 naynay          parke        bulaklak          napansin

C. PAGSASANAY:

Mystery Envelop: Kukunin sa envelop ang mga larawan, ang mga bata ay bibigyan ng kalayaan
na kumuha ng isang picture at sasabihin niya ang beginning sound ng larawan na
kanyang kinuha batay sa salitang nasa kwento. Mga larawan ng salitang maaaring
makuha ay ang sumusunod;

Araw             parke             nanay           halamanan          nagsiso         kendi

Bawat bata ay kailangan  na makaranas kumuha ng bawat kataga na nasa loob ng Mystery
envelop.

D.  PAGLALAHAT:

~ May tamang pamamaraan ng pagiispel ng salita: Ito ay ang sumusunod

salitang galing sa kwento. Kailangang bigkasin muna ang salitang iispelin at ska

sasabihing muli ang salitang inispel.

E.   PINATNUBAYANG PAGSASANAY:

~   Ipapaispel sa mga bata ang sumusunod na salita na matatagpuan sa kwento.

araw       a    r    a    w araw

parke     p    a    r    k   e parke

babala   b    a    b    a   l      a babala



laro        l     a r    o laro

nanay    n    a    n    a    y nanay

F.   MALAYANG PAGSASANAY:

Sipiin sa papel ang mga salitang pinag-aralan.

Mga salitang sisipiin:

nanay                            bulaklak babala bata

parke                             laro araw sila

G.  PAGLALAPAT:

Lagyan ng bilog ang mga salitang nakita sa kwento.

Kawil bata ano babala sabi

Araw isa paso parke puso

Butas siso duyan bakit

H.  PAGTATAYA:

Ibigay ang unahang letra ng tamang salita kaugnay ng nasa larawan.

a            w                                                         w k

k n                                                         p b

h              p

I.  KASUNDUAN:

Ang lahat na bata ay may tatay dib a? Saan na nga ba nagsisimula ang titik ng salitang tatay?
Magpatulong sa magulang, maghanap ng limang salita na nagsisimula sa titik  /Tt/

araw

nanay

kendi

bata

parke



IKATLONG ARAW:

A.    Letrang  Tt : Pagpapakilala ng titik Tt

Pagbabalik aral:

~       Ipabibigay sa bata ang mga naiisip nilang salita na may titik Tt

Hal:      takot          tuwa         taytay          talo            tabi

~  Sa kwentong binasa natin may natatandaan ba kayong mga salita na nagsisimula sa titik /Tt/

tuwa        tagabantay

~ Dalawa lang an gating nakita. Tumingin sa ating silid- aralan may mga salita bang
nagsisimula sa titil Tt?

Maaring sagot:

takong tabi tabing tao tinidor

tabo               tangka tinik                   tali

B.   PAGLALAHAD:

~       Ibibigay ng guro ang tunog ng titik Tt

~       Magpapakita ng mga larawan ng mga salitang nagsisimula ng titik Tt

tasa                                 tao toyo

takong                            tela                               tikoy

~   Sasabihin ng guro na ito ang mga salitang nagsisimula sa titik  Tt, ibibigay ang tunog ng Tt

~   Paghahanapin sa paligid ng kuarto ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa titik Tt.

~   Magtatawag ng mga batang makapagbibigay ng bagay na nagsisimula sa Tt

~ Ipapatunog sa mga bata ang titik Tt

Pagpapakita ng larawan ng tasa:

Ano ang gamit ng tasa?

Saan ito makikita?

~ Magpapakita ng kahon na may salita - ta sa



~ Bibigkasin ng mga bata ang nasa kahon.

~ Ituturo kung paano ang paghahati ng salita at pagbubuo ng salita

C.  PAGSASANAY:   Piliin sa kahon ang mga letra upang makabuo ng salita

Mga mabubuong salita:        tumabi tasa        mesa        tumabi

D.  PAGLALAHAT:

Sa pagsulat ng titik Tt. Mas madali kung ito ay may kasamang bilang.

~ Ito ang malaking letrang  /T/

~ Isusulat ito sa pisara ng may kaukulang bilang

~ Ipatataas ang kamay ng mga bata sa pagsulat nito, at isusulat sa hangin na may kasamang
bilang

~ Ipapasulat sa palad, braso o likod ng kaklase gamit ang kamay

~ Itatanong kung sino ang makakasulat sa pisara { gagawin din sa letrang  /t/ }

E.  PINATNUBAYANG PAGSASANAY:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

~ Bakatin ang malaking titik  /T/ at maliit na titik  /t/

tasa

ta

t

t

ta

tasa

T                  m                 a                     s                    l

T                   o                  b                     e                   u



~ Gawing gabay ang panandang bilang

~ Pagdugtung – dugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang /T/

~ Isulat ng wasto ang maliit na letrang /t/ katulad ng ginawa sa malaking titik

~ Sipiin ng sabay ang malaki at maliit na letra.

F.  MALAYANG PAGSASANAY 1:

Panuto:  Isulat ang mga sumusunod na salita.  ( Ididikta ng guro )

1.           tasa                          _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2.           usa                          _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

3.           baso                        _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

4. osmi                        _____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

5.       tumabi _____________________________________

______________________________________

G.  PAGLALAPAT:

~  Sabihin ang mga tawag sa mga larawan. Tumayo kung letrang /T/, umupo kung hindi

tubo tubos abot simot butas

tabo tabi timba tumama bote

sibat mata tutubi bota tuba

Mataba tuta



H.  PAGTATAYA:

Bilugan ang tamang titik na angkop sa larawan.

M t s d k

h n t o m

T w p q t

G                   t n v s

O l u t b

I.   Kasunduan:   Gumupit ng larawan ng kubo. Idikit sa kwaderno.

IKAAPAT NA ARAW:

A.   Letrang  /Kk/:                    PAGPAPAKILALA NG TITIK  /Kk/

Balik-Aral:

Ipapakita ang mga larawan na may titk /Kk/

Kama kuko kubo biko buko

~ Itatanong kung alin sa mga larawan ang nakita na nila na nasa kwento.

~ Pagbigayin ng iba pang halimbawa ang mga bata ng mga salitang may titik /Kk/

~ Magbigay ng iba pang salita na nasa loob ng kuarto na nagsisimula sa titik /Kk/

~ Ipasulat sa hangin ang titik  /Kk/ ng may bilang

~ Ipasulat muli sa palad, braso, likod ang titik /Kk/

B. PAGLALAHAD:

Pagpapakita ng mga larawan na nagsisimula sa titik /Kk/

Keso tuka tabak tabako takbo

~ Ipaispel ang mga nasabing salita ng paulit-ulit { salita – spelling – salita }

tutubi

takong

tao

tasa

tuta



Pagkilala sa tunog na /Kk/

~ Ipaunawang mabuti ang tamang batayn ng spelling para madaling matandaan

Pagpapakita ng iba’t – ibang larawan:

Tasa                  buto bata                   mata                  tabo

~ Ibibigay ng guro ang tunog ng /Kk/ Paulit-ulit ito man ay nasa unahan o gitna

~ Anong tunog ang naririnig mo sa binasang larawan?

C.   PAGSASANAY:

Panuto:   Pagtapatin ang tamang larawan at ngalan nito

A B

*                             *       tasa

* *        buto

 *      tabo

 *      bata

 *     mata

Larawan ng

tabo

Larawan ng

mata

Larawan ng

tasa

Larawan ng

buto

Larawan ng

bata



D.   PAGLALAHAT:

Ang tamang pagsulat ng titik Kk ay dapat sinasabayan ng pagbilang. Sa bawat pagbilang ay
ang pagtanda kung paano ito isinusulat na hindi dapat lagpas sa guhit.

E.   PINATNUBAYANG PAGSASANAY:

~ Ipakita ang ginupit na letrang /K/? Gamit ang cardboard

~ Sabihin ang nanay K at baby k

~ Iparinig ang tunog ng tatlong beses

F.   MALAYANG PAGSASANAY:

Pagsulat ng Titik /Kk/  Pagpapaalala ng sumusunod:

~ Ipakita ang wastong pagsulat ng malaking titik /K/ at maliit na titik /k/

~ Babakasin ng kamay gamit ang nanay K at baby k

~ Tatawag ng batang makakagaya sa guro

~ Ipasulat ito sa hangin ng talong bese

~ Isulat sa palad, braso at likod sa mga magkaka-eskwela, kasabay ng dami ng

Istrok

G.  PAGLALAPAT:

Sundin ang hinihingi ng bawat bilang.

1.  Bilugan ang titik /Kk/

2.  Bakatin ang malaki at maliit na titik /Kk/

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

M             K            S            K              P              H             K

Y               D           k            T k               L             C



3. Sipiin ang pangungusap:

Tumabi sa tasa si Tomas.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________

H.   PAGTATAYA:

Panuto:    Bilugan ang mga salitang may tunog na /Kk/

1. baso bata babae

2. sama tama mama

3. samba isama timba

4. Toto baso ama

5. mama Tomas isa

Panuto:     Isulat ang letrang Tt sa patlang. Basahin ang pangungusap na nabuo.

1.      Mabal __ si __ o __o.

2.    May ba __ o sa mesa.

3.    Ma __ amis ang tubo.

4.    May  __ u __ubi sa  __abi ng ba __o.

5.    Ma  __ aba ang __ u __ ubi.

IKALIMANG ARAW:

A.  Letrang Tt at Kk:                             PAGSASAMA NG TITIK  /Tt/ at /Kk/

A.  Balik-Aral

~ Itanong kung ano ang tawag sa mga larawan.

taka kabute Makita tabako takbo



Sa kwentong napag-aralan masasabi mo bang muli ang mga salita na may letrang /Tt/ at /Kk/?

B.  PAGLALAHAD:

~ Ipaliwanag ang pagbeblend ng specific letters to form a word hahit na ito ay

Magkalayo ang pagitan at hindi magkadikit

~ Ipakita ang tsart ng mga parirala

Tubo tubos abot simot butas tabo

Tabi timba tumama bote sibat mata

Tutubi bata tuba mataba tuta Sa butiki

Si Mimi Mabilis Sina Emma kaysa butiki

~ Paulit-ulit ipabigkas sa mga bata, by group at isahan

C.   PAGSASANAY:

~ Sabihin sa pagsasama-sama ng mga parirala ay maaaring makagawa ng

Pangungusap.   Hal.      Si Mimi ay mabilis.

~ Hayaang makasagot ang bata sa pamamagitan ng pagsusulat sa pisara, pipili

Sila ng mga parirala upang makabuo ng pangungusap.

D.   PAGLALAHAT:

~ Ang pagsasama ng dalawang letrang napag-aralan ay maaaring Makita sa isang salita. Ito ay
maaaring nasa salitang may isa, dalawa o tatlong pantig.

~ Ang pagbuo ng pangungusap ay maaaring gawin sa pagsasama-sama ng mga salita na
natutuhan na sa akaraang apat na araw magmula pa ng simulan ang kwento.

E.   PINATNUBAYANG PAGSASANAY:

Bilugan ang lahat ng titik /Tt/at lagyan ng (/) ang titik  /Kk/  sa mga salitang

makikita.

Tasa tao takong tuba tikoy

Mata tutubi mataba tuta               tuba

Tasa takong tuba tikoy



F.   MALAYANG PAGSASANAY:

Panuto:  Basahin ang talata. Isa-isang bata ang babasa.

Kubo

Bakit Kiko sasama sa kubo?

Tomas, Sam at Bambi, kasama ko sa kubo

Mabait na tutubi at baka, makikita ko

Kubo! Kubo! Kami sa tabi mo.

PAGTATAYA:

Magsulat ng isang pangungusap gamit ang mga parirala.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

G.   PAGLALAPAT:

Panuto:  Basahin ng sabay-sabay ang salitang sina.

Pagkatapos ipabasa ang salita sa talata.

Tumabi si Tomas sa mesa na may tasa.

Kasama sina Tom, Tibo at Tata.

May buto at mais sa tabi ng tasa.

Itatabi nina Tomas, Tom, Toto, Tibo at Tata ang buto at

Mais sa tasa.



anong:

1. Sino ang tumabi sa mesa?

2. Bukod kay Tomas, sino pa ang tumabi?

3. Nasaan ang tasa?

4. Ano ang nasa tabi ng tasa?

5. Ano ang ginawa ni Tomas sa buto at mais na nasa tabi ng tasa?

6. Kung ikaw si Tomas, ano ang gagawin mo sa buto at mais? Bakit?

H.   PAGTATAYA:

Panuto:   Isulat ang mga sumusunod na salita na ididikta ng guro.

1.          kubo                      ________________________________________

2.          kama                     ________________________________________

3.          keso                      ________________________________________

4.         Toto                       ________________________________________

5.         Tomas                    ________________________________________

I.  Kasunduan:   Isulat sa isang buong papel ang mga salitang madali mong natandaan.
Magbigay ng lima nito.

Ika Labing Isang Lingo

I. MGA LAYUNIN

Ang mga bata ay inaasahang:

1. Pagsabi kung paano ang pag-aalaga ng mgahiram na bagay

2. Pagtalakay sa  mga kahulugan at talasalitaan

3. Pagkilala sa tamang baybay ng mga salita

4. Paghambingin ang mga salita gamit ang mga larawan

5. Pagkilala sa mga  salita na nagsasabi ng direksiyon- ito, iyan, iyon



6. Pagbibigay ang tunog  ng bawat titik sa alpabeto

7. Pagkilala sa mga titik ng alpabeto

8. Pagbaybay ang maliit at malaking titik sa alpabeto

9. Pagsulat ang maliit at malaking titik ng Ll at Yy

II. PAKSANG ARALIN:

a. Talasalitaan

Pagtalakay sa kahulugan  ng salita at mahasa ang  mga salita sa pamamagitan ng
makahulugan at mga karanasan.

b . Kaalaman sa aklat at paglilimbag

Pagkilala sa tamang baybay ng mga salita

c.: Pagkilala ng salita

Ibigay ang mga tunog ng mga titik sa alpabeto

Mm, Aa, Ss, Ii, Oo, Ee, Bb, Uu, Tt, Kk, Ll, Yy, Nn, Gg, Rr, Pp, Nn, Gg, Rr, Pp, Ng, Hh,
Ww.

d. Kasanayan sa Wika-

Pagkilala sa mga salitang pantukoy sa direksiyon.

e. Kaalaman sa alpabeto

Kilalanin ang maliliit at malalaking titik ng alpabeto Ll, Yy, Nn, Gg, Rr, Pp, Nn, Gg, Rr,
Pp, Ng, Hh, Ww .

Isulat  ang maliliit at malalaking titik ng alpabeto Ll, Yy, Nn, Gg, Rr, Pp, Nn, Gg, Rr, Pp,
Ng, Hh, Ww.

f.Pag unawa sa binasa

Ibigay nag sanhi at dahilan ng isang pangyayari sa kwento.

g. Pagsulat:

Pagsulat ng maliit at malaking titik gamit ang tamang paglimbag ng titik.



Reference: K-12 Curriculum

Mga Kagamitan:

Tsart ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na/Ll/ /Yy/, plaskard ng
mga pantig at salita,parirala, illustration board

Kwento: “ Ang Lilang Laso ni Lita”

Value:Pag iingat sa bagay na hiniram.

Day 1:

III. Pamamaraan:

A: Gawain bago bumasa

1.Paghahawan ng Balakid

Alamin ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng larawan o pagsasagawa

laso - larawan

nawala - pagsasakilos

laro - pagsasakilos

lola - larawan

Masaya - larawan

2. Pagganyak

Sino sa inyo ang nanghihiram ng gamit o bagay? Iniingatan niyo ba ito?Bakit?

3.Pagganyak

Pagpapakita ng guro sa pabalat ng aklat at hayaan ang mga batang magbigay ng
sariling opinion tungkol dito.

4. Pagbasa ng kwento ng guro

Basahin ng guro ang teksto ng kwento magmula sa unahang pahina habang itinuturo ng
pointer ang ilalim ng mga pangungusap hanggang sa huling pahina.

Magtanong ukol sa bawat pahina ng kwento at hayaang magbigay ng sariling palagay
ang mga bata tungkol sa bawat pahina ng kwento.



Bago magtalakayan, pangkatin sa apat (4) ang klase at ipagawa ang mga gawain sa saliw ng
tugtog ng”Leron Leron Sinta”

PANGKAT 1

“Kaya Ko”

Iguhit ang malungkot na mukha ni Linda nung nawala ang Laso na ibinigay sa kanya ni Lola Lita

Pangkat 2

“Nasaan Ka Na?”

Hanapin sa kahon ang bagay na ibinigay ni Lola Lita kay Linda.

Pangkat 3

“Arte Ko! Arte Mo!”

Isadula ang ginawa ni Lani kung bakit nawala ang Lilang Laso ni Linda.

Pangkat 4

“Hugis Ko Ito”

Iguhit ang bilog kung dapat na hindi ingatan ang bagay na hiniram at parisukat naman kung
dapat itong ingatan at pahalagahan.

5. Talakayan

Itanong ng Guro:

Ano ang naramdaman ni Linda nung nalaman niyang nawawala ang kanyang Lilang Laso?

Alamin natin sa ginawa ng

Pangkat 1- (Kaya Ko Ito)

Ano ang ibinigay ni Lola Lita kay Linda?

Tignan natin ang ginawa ng

Pangkat 2- (Nasaan Ka Na?)

Bakit nawala ang Lilang laso ni linda?



Saan naglaro si Lani?

Ipapakita ito sa atin ng

Pangkat 3-(Arte Ko, Arte Mo)

Tama ba ang ginawa ni Lani?

Kung ikaw si lani iingatan mo ba ang bagay na hiniram mo?

Pakinggan ang ulat ng

Pangkat 4-(Hugis Ko Ito)

Ano ang ginagawa nyo kapag kayo ay nanghihiram ng isang bagay?

Paano nyo ipinapakita ang pag iingat nyo sa mga bagay na inyong hiniram?

Tama bang ingatan natin ang mga bagay na ating hiniram?

Anong bahagi ng kwento ang inyong naibigan?

Day 2:

1.Balik – aral

Muling balikan ang kwentong narinig “ Ang Lilang laso ni Lita”

Sa Pamamagitan ng pagtatalakayan

Ipabigay ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento (Linda, Lita at Lani)

2.Ilahad sa mga bata ang mga titik ng alpabeto.

Isusulat ng guro ang mga titik ng alpabeto o ipapakita ang tsart ng mga titik ng alpabetong
natutunan.l

Yy

Nn

Gg

Rr

Pp

Ng

Hh



Ww

gay ang tunog ng  mga sumusunod na titik ng alpabeto.

Mm Aa Ss Ii

Oo Ee Bb Uu

Tt Kk Ll Yy

Nn Gg Rr Pp

Ng Hh

2.  Mga Pagsasanay:

Pagsasanay 1:

Pangkatin ang bata sa 4 na klase at gawin ang laro

LARO-Itaas ang isang kamay kung ang mga salita ay angkop ang tunog na ibinigay ng guro at
itaas ang dalawang kamay kung ang mga salita ay hindi angkop sa tunog.

1.Relo 6. Mais

2. Orasan 7. Ubas

3. Santol 8. Kalabasa

4. Baso 9. Yoyo

5. Talong 10. Papel

Pagsasanay 2:

Mahiwagang Kahon: Bumunot ng isang titik sa loob ng kahon at sabihin kung anong tunog
meron ang titik na napili mula sa kahon.

Pagtataya:  Iguhit ang mga larawan sa pagtataya ng hindi sunud- sunod at lagyan ng titik sa
ilalim.

1. manok 6.gagamba

2. aso 7.yoyo

3. sapatos 8.laso

4. talong 9.puso

5.orasan 10.ibon



Day 3

1.  Balik- Aral

Ipabigay sa bata ang mga pangalan ng tauhan sa kwento

Linda Lani

Lita

a. Pagpapakita ng susing larawan “ laso” at salita

Ibigay ng guro ang tunog  ng /Ll/

b.Magpakita ngmga larawan g mga salitang nagsisimula sa Ll

Lobo

Laso

Lapis

Labi

Lata

Lola

Lolo

lima

Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.

Sasabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.

c.Pahanapin ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa tunog /Yy/.

Ipasabi sa mga bata kung anong tunog ng/Yy/.

Ipakita sa mga bata ang mga titik na Ll at ibigay ang tunog nito.

Basahin natin ng sabay-sabay ang larawan

Ano ang unahang tunog ng mga salita?

3.Pagsulat mg titik Ll

Sabihin:

Ito ang letrang Ll na may tunog /Ll/(nasa plaskard)



Isusulat ng guro sa pisara ang letrang L na may kasabay na bilang.

Itaas ang kamay na pansulat. Gayahain ang guro, isulat sa hangin ang malaking titk L na may
kasabay na bilang.

Isulat sa pupetre, likod ng kaklase, sa palad at  iba pa.

Sino ang makakasulat sa pisara? Gayun din ang maliit na letrang Ll

Pagsusulat

Bakatin ang malaking titik” L” maliit na titik “l” sa tulong  ng ginupit na titik sa karton.

Gawing gabay ang panandang bilang.

Pagduktungin ang putol- putol na linya upang mabuo ang letrang “Ll”.

Isulat ng wasto ang malaking  letrang Ll sa pisara na may guhit na asul at pula.

Isulat ng wasto ang maliit na letrang “l”

Sipiin ang letrang “Ll”

4.Paggamit ng Ito, Iyan, Iyon

Ilahad ang gamit ng mga pantukoy na ito, iyan, at Iyon.

a. Pagsasagawa ng Guro

Sabihin sa mga bata na ang” Ito” ay ginagamit kapag ang bagay ay tinutukoy ay hawak.

Halimbawa: Ito ay aking lapis. Hawak ng guro ang lapis habang sinasabi ang pangungusap.

Ang “Iyon” naman ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay malayo.

Halimbawa: Iyon ang isang saranggola.Habang nakaturo sa lumilipad na saranggola.

At ang “iyan” ay tinutukoy kapag  ang bagay ay malapit sayo.

Halimbawa: Iyan ay lawaran ng aking ama at ina. Habang nakaturo sa lawarang malapit sa
kaniya.

b. Hayaang ang mga bata naman ang magbigay ng pangungusap gamit ang ito, iyan, iyon.



c. Pagsasanay 1:

Sabihin kung ito, iyan, iyon. Pumalakpak ng isa(1) kung ito, dalawa (2) kung iyan, (3)
kung iyon.

1.Larawan ng  batang may hawak ng bola.

2. larawan ng batang nakatingin sa ibon na lumilipad .

3. Larawan ng batang itinuturo ang lapis na hawak ng kanyang kaibigan.

4.Larawan ng bata na may hawak na bulaklak.

5. Larawan ng bata na nakatingin sa puno na malayo sa kanya.

Pagsasanay 2:

Isulat ang letrang “Ll” sa mga sumusunod na patlang.

1._obo

2._abi

3._aso

4_ima

5_ola

Pagsasanay 3:

Salungguhitan ang mga salita na may titik “Ll”

Mata laso kambing lata

Lolo baka lapis kahon

Pagtataya:

Lagyan ng bilog ang wastong salitang pantukoy- ito, iyan, iyon.

1. Larawan ng batang may hawak na papel

ito iyan iyon



2.Larawan ng dalawang bata ay iang isang bata ay nakaturo sa lamesa na malapit sa kanila.

Ito iyan iyon

3.Larawan ng bata na nakaturo sa eroplano na nasa himapapawid.

Ito iyan iyon

4.Larawan ng bata na nakaturo sa saranggola na lumilipad.

Ito iyan iyon

5.Larawan ng bata na may hawak ng lobo.

Ito iyan iyon

Day 4:

Pagpapakilala ng titik “Yy”

1.Balik –aral

Ibigay ang mga salitang ginagamit sa pantukoy

Iyon Iyan Ito

Ipakita ang mga larawan ng titik “Ll”

Laso

Lobo

Lola

Lata

Lolo

Ipabigay ang tunog ng titik “Ll”

2. Paglalahad

Pagpapakita ng susing larawan at salita.  yoyo

Pagpapakita ng larawan na nagsisimula sa titik “Yy”

yoyo yeso Yapak

yero Yelo Yakult

yakap



®Ibibigay ng guro ang mga pangalan ng mga larawan ng isa- isa.( bibigyang diin ang tunog ng
titik)

Ito ay  larawan ng /yyy/....... yoyo

Ito ay larawan ng/yyy/........ yero

Ito ay larawan ng/yyy/........ yakap

Ito ay larawan ng/yyy/........ yelo

Ito ay larawan ng/yyy/........ yapak

Ito ay larawan ng/yyy/........ yakult

Ito ay larawan ng/yyy/........ yeso

®Pagkilala sa tunog na /Yy/.

Ibibigay ng guro ang tunog ng titik. Pagkatapos ng guro mga bata naman ang susunod na
magbigkas ng tunog ng titik”Yy”

Ipaulit ito sa mga bata ng limang beses.

®Pagkilala sa titik “Yy”.

Ipakita ang titik “Yy” na plaskard vna gawa sa karton.

Itoang batang “y” at ito naming ang matandang “Yy”

Iparinig muli ng limang beses ang tunog.

®Pagsulat ng titik “Yy”

Ipakita nag wastong pagsulat ng malaki at maliit na titk “Yy”.

Babakatin ng guro ang titik “Yy” gamit ang kanyang mga daliri.

Tumawag ng isang mag aaral upang gayahin ang ginawa ng guro.

Isulat ang titik “Yy” sa likos ng kaklase, hita, hangin, palad, pupetre. Habang nagsusulat ng titik
sinasabayan ng guro ito ng bilang.

Pagsasanay

Bakatin ang malaki at maliit na titik “Yy”

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________

Pagtataya: identify / produce sound of leeter name “Yy”

Lagyan ng kahon ang mga salitang may tunog na /Yy/

Kahon

Yoyo

Lalaki

yeso

Halaman

Yero

Kalabasa

yakap



Day 5:

Pagsasama ng titik “Ll” at “Yy”

1.Balik-aral

Itanong kung ano ang tunog ng mga nasa larawan (Laso, Lolo, Lobo, Lola at Labi)

Itanong ang unahang tunog ng mga larawan sa “Yy” (Yoyo, Yeso, Yelo, Yapak at Yakap)

2. Paglalahad:

Itanong:

Anu ano ang mga salitang ginagamit na pantukoy?

Isa isahin ang mga pantukoy na ito.

Magbigay ng mga halimbawang pangungusap ukol sa mga ibinigay na salitang pantukoy.

Pagbibigayin ang mga bata ng salitang nagsisimula sa tunog na /Ll/ At /Yy/.

Ipasulat sa hangin , likod ng kaklase ang “Ll” at “Yy” na sinasabayan ng bilang ng dami ng
stroke nito.

Ipakita ng guro ang plaskard ng “Ll” at ibibigay ng guro ang tunog nito. Pagkatapos ipagawa
ang tuong  sa mga bata. Gawin ito ng tatlong beses.

Ipakita ng guro ang plaskard ng “Yy” at ibigay ng guro ang tunog ng titik.Pagkatapos ng
guro ay mga bata naman ang magbibigay ng tunog.Gawin ito ng tatlong beses.

Hawak  ang plaskard ng mga titik, pagsasamahin ng guro ang mga tunog sa pamamagitan
ng dahan dahang paglapit ng mga plaskard sa isat- isa hanggang makabuo ng pantigan.

Gawin ng tatlong beses hanggang  masanay ang mga bata sa pagbuo ng pantig.

a. Pagbuo ng pantig

l + a

l + e

y + a

y + o



la le li lo lu

ya ye yi yo yu

b. pagbuo ng salita

c.pagbuo ng parirala

d. pagbuo ng pangungusap

e. pagbuo ng kwento

Pagsasanay:

A. Laro: Whole Class Activity

Paglalaro ng “table blocks”

Pamamaraan: Hayaang maglaro ang mga bata gamit ang blocks. Maaring bumuo ng pantig
mula sa mga blocks na ibibigay ng guro.

B. Laro:Individual Activity(Isahan)

Ang bawat bata na tatawagin ng guro ay bibigyan ng mga titik at hahayaan na  ang
mga bata ang bumuo ng mga pantig.

Pagbuo ng Salita:

Lo + ko = loko li + mos = limos

Lu + ma = luma ma+ la+ ki = malaki

La + bas = labas La+bi = labi

Ma+ le+ ta = maleta lo + bo =lobo

Li + ma = lima

Pagsasanay 2:

Isusulat ng guro ang mga pantig sa tsart at tumawag ng bata na magbubuo ng mga pantig
upang maging salita.



Laro:” Say mo, Sagot ko?”

Tumawag ng bata na babasahin ang sagot ng kaklase na nagbuo ng mga pantig. Sabihin ito
ng malakas sa harapan ng mga kaklase. Pagkatapos ng naunang bata na basahin ang
pantig na nabuo muling tumawag ang guro ng bata na babasahin ang mga nabuong pantig
hanggang maubos ang mga pantig na nabuo.

Pagtataya:

Pagbuo ng Pantig at Salita

Laro:

“Puzzle ko, Buuin mo! “

Ilagay ang hiwa- hiwalay na pantig sa ibabaw ng desk. Sa hudyat na bilang isa hanggang
tatlo buuin ang puzzle ng mga pantig upang maging salita. Ilahad sa klase kung anung
nabuo sa inyong puzzle.

Pagbubuo ng Parirala

Ay luma Sa labas

Ng maleta Ang kilikili

Kasama ng Sa labi

May sili

Pagbubuo ng Pangungusap

Ang lobo sa labas ay sa lalaki.

Ang limos ng lalaki ay malaki.

Si eba ay mabilis tumakbo.

Tatakbo sa Makati.

Kasama ng bata.



Pagbuo/pagbasa ng kwento

Tatakbo ang mga bata.Si eba ay mabilis tumakbo.Kasama siya ng mga bata.Tatakbo sila ng
Makati.Mabilis silang tumakbo.Ito ay ehersisyo.

Pagtataya:

Hanapin ang mga pangalan ng mga larawan na nasa hanay A at lagyan ng pahabang guhit
patungo sa hanay B.

Hanay A hanay B

1. a. labi

2. b.pencil

3. c.laso

4. d.lola

5. e.lobo

6.. f.lason



Pagsulat:

Isulat ang malaki at maliit na titik “Ll” at “Yy”.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________

12th Week

I. MGA LAYUNIN

Ang mga mag – aaral ay inaasahang:

1. Pagtukoy sa mga titik  na ibigay na salita

2. Pagtalakay sa kahulugan at talasalitaan

3.Pagkilala ng wastong baybay ng salita

4. Paghambingin ang salita gamit ang larawan

5. Pagkilala sa gamit ng panghalip

6. Pagbibigay ng tunog sa titik ng alpabeto

7. Pagkilala sa panghalip na ginamit sa pangungusap

8. Pagsulat ng maliit at malaking titik ng alpabeto

9. Pagbibigay ng sanhi o bunga ng isang pangyayari sa kwento



II. PAKSANG ARALIN

a. Talasalitaan:

Talakayin ang kahulugan at mahubog ang talasalitaan

b. Kaalaman sa aklat at paglilimbag

Pagkilala sa wastrong baybay ng mga salita.

c. Pagkilala ng salita

Ibibigay ang tunog ng mga titk sa alpabeto.

Hambingin ang mga salita gamit ang mga larawan.

d. Kasanayan sa wika

Kilalanin ang gamit ng Panghalip sa pangungusap.

e.Kaalaman sa alpabeto

Kilalanin ang maliit at malaking titik ng alpabeto

f.Pag unawa sa binasa

Magbigay ng sanhi o bunga ng isang pangyayari sa kwento.

Reference: K-12

Kwento:”Si Yoyoy”

Mga kagamitan:

Tsart ng mga larawan ng mga bagay n nagsisismula sa tunog Nn/Gg, plaskardng
mga pantig, salita, at mga parirala, illustration board.

Value:Pagmamahal sa mga Anak

Day 1:

III. Pamamaraan:

a.Gawain bago bumasa



1. Paghahawan ng kahulugan ng mga salita

Alamin ang balakid satulong ng mga larawan o pagsasakilos

simbahan - larawan

lawa - larawan

kumain - pagsasakilos

uminom - pagsasakilos

tindahan - larawan

2. Pagganyak

Itanong ng guro kung saang mga lugar  namamasyal ang mga mag anak at ang
kanilang mag anak kapag walang pasok sa paaralan.

3. Pangganyak

Ipakita muli ng guro ang pabalat ng aklat at hayaang magbigay ng sariling palagay
ang mga bata sa kwento batay sa kanilang sariling karanasan.

4. Pagbasa ng kwento ng guro

Basahin ng guro ang teksto ng tuloy tuloy.

Muling basahin ng guro ang teksto magmula sa unahang pahina habang itinuturo
ang ilalim ng bawat pangungusap.

Magbigay ng katanungan ukol sa nilalaman ng teksto ng bawat pahina at magbigay
ng katanungan ukol sa sususnod na pahina tahayaang magbigay ng sariling opinion o
palagay ang mga bata.

Gawin ito hanggang sa huling pahina ng kwento.



Talakayan:

1. Bakit maagang nagbihis ang mag anak?

2. Sino ang dalawang magkapatid?

3. Pagkatapos nilang magsimba saan sila namasyal?

4.  Saan nila nakita ang nawawalang si Yoyoy?

5. Ano ang ginagawa ni Yoyoy sa tindahan?

6. Tama ba ang ginawa ni Yoyoy?

7. Kung kayo si Yoyoy magpapaalam ba kayo sa mamgulang nyo na may bibilhin kayo
sandali?

Pagkatapos ng talakayan, pangkatin ang klase sa apat(4) atipagawa ang mga
Gawain sa saliw ng tugtog na “ Tong tong tong Pakitong kitong”

6.Laro – Puzzle

Hahatiin ng guro sa ang klase sa apat ng pangkat. Ang bawat pangkat ay buuin ang puzzle
na naibigay sa kanila.

Pangkat I - N

Pangkat II - n

Pangkat III - H

Pangkat IV - h

Day 2:

1.Balik – aral

Muling balikan ang kwentong narinig “ Si Yoyoy”

Sa pamamagitan ng pagtatalakayan.

Ipabigay sa mga bata ang mga salita na mula sa salitang tao o para sa tao na ginamit sa
kwento.

sila

kanila



magbibigay ang guro ng iba pang salita namula sa salitang pangtao  o para sa tao

ako ko amin

kami kayo atin

inyo kanya kanila

mo siya

Ang mga salitang ito ay tinatawag na panghalip Panao, ito ay salita na mula sa salitang tao,
kaya’t nagpapahiwatag na para sa tao o pangtao.

Pangkatin sa apat (4) ang klase at isagawa ng maayos ang gawain.

Pangkat I: Bakatin ang malaking titik N na gamit daliri.

Pangkat II: Bakatin ang malaki at maliit na titik Nn gamit ang daliri.

Pangkat III: Bakatin ang malaki at maliit na titik N gamit ang lapis.

Pangkat IV: Bakatin ang malaki at maliit natitik Nn gamit ang lapis.

Pagsasanay 1:

Bilugan ang letrang Nn sa loob ng salita.

1.anim

2.abaniko

3.bansa

4.sinta

5.bayani

Pagsasanay 2:

Basahin ng sabay-sabay ang mga salita:

Ipabasa ang talata.

Baon ni nana yang abaniko sa bayan.



Bigay ni Nena ang abaniko sa nanay.

Anak ni nanay si Nena.

Nais ni nanay ang kulay ng abaniko.

Kulay lila ang abaniko.

Nais kunin ni nana yang abaniko.

“ Sa iyo na ito”, sabi ni nanay.

Tanong:

1.Sino ang may abaniko?

2.Sino ang nagbigay ng abaniko?

3.Bakit kaya dala dala ng nana yang abaniko sa bayan?

4.Saan dala dala ni nanay ang abaniko?

5.Bakit nais kunin ni Nita ang abaniko?

6.Ano ang sinabi ni nanay kay Nita?

7.Anong ugali meron ang nanay?

8.ilarawan ang batabg si nena.

Mabuting anak ba si Nena? Bakit?

Pagsasanay 3:

Ang bawat isang bata ay gagawa ng maliit o malaking titik Nn. Bibigyan ng guro ang bawat
bata ng maliit at malaking tiitk Nn at hahayaan ng guro na lumikha ang mga bata ng titik na
yari sa buto.

Pagtataya:

Pagkilala sa mga salitang panghalip na panao.

Magpapakita ng mga salita ang guro at tatyo ang mga bata kung ang mga salita ay salitang
panghalip na Panao at uupo naman ang mga bata kung hindi.

sino lalaki siya

sila bata ako

kmi kayo amin



Day 3:

1. Balik –aral
Ipabigay ang mga pangalan ng tauhan sa kwentong narinig.

Yoyoy mang Yano

Yolly Aling Yana

a.Ipakita ang susing larawan at salita“ Nanay”

Bukod kay tatay sino pa ang sinusunod natin sa bahay, naglalaba n gating mga
damit, nagluluto , gumagawa ng mga gawain sa bahay?

b.Pagpapakita ng larawan ng isang nanay nanaglalaba.

Sabihin: Siya ay isang nanay. Ano siya?

Saan nagsisimula ang salitang nanay?

]Ano ang tunog ng unang titik ng salitang nanay?

Ibgay ng guro ang tunog ng /Nn/

2. Paglalahad:

c.Magpakita ng larawan ng titik Nn

nota niyog nanay

Itanong kung saan titik nagsisimulanag mga larawan.

Itanong kung ano ang simulang tunog ng bawat larawan.

Ibigay ng guro ang tunog ng titik Nn. Pagkatapos, ipatunog naman ito sa mga bata.



Ipakita nag tsrat ng mga salitang may titik Nn.

Nene Niyog Nota

Nuno Nena Nanay

d.Hayaang ikahon ng bata ang titik na Nn at itunog ito.

3.Pagsulat ng titik Nn

Bakatin ang titik Nn gamit ang hintuturo. Pagkatapos bakatin, ipagpalit sa katabi at pag
nakatapos na, ipapasa sa likuran. ( Ang guro ay gagawa ng  dalawang set na titik. Isag
malking titik “N” at isang maliit natitik “n”. Isulat ang putol putol na titik sa isang illustration
board.

Pagkatapos ng pagsulat, ipasulat sa batasa hangin, sa likod ng kaklase, sa desk ang malaki
at maliit na titik Nn na may kasabay na bilang.

Pagsasanay 1:

Lagyan ng parisukat ang lahat ng parisukat ang lahat ng  Nn sa mga salita.

babae nuno puso

Nanay pitaka Nena

Susi niyog loro

Pagsasanay 2:

Sabihin ang guro ang ngalan ng mga larawan. Itaas ang isang kamay kung nagsisimula sa
tunog /Nn/ at panatilihing nakababa kung hindi.

baka Nene sapatos

lapis kutsara Nita

nuno kurtina libro



Pagsasanay 3:

Sabihin ang ngalan ng mga larawan

Pagtataya:

Pagkilala sa mga salita na may titik “ Nn”

Ikahon ang salita na may titk “Nn”

Nita barko baboy

Kuko niyog laso

bahay bintana nuno

Day 4

:Pagpapakilala sa titik Gg

1.Balik-aral:

Ipakita ang mga larawan na nagsisimula sa titik “Nn”

Magbigay ng mga salita at itanong kung ano iyon sa mga bata.

Ako siya akin kami inyo mo

Ko kayo kanya kanila

2. Paglalahad:
Pagpapakita ng susing larawan at salita ng “ guya”
Ano ang masasabi nyu sa larawan?



Ito ay isang uri ng baka, at twag dito ay guya.
Muli , ano ang tawag natin sa larawang ito?
Saan nagsisimula ang pangalan niya?
Anong tunog ng titik Gg?

a.Pagpapakita ng larawan na nagsisimula sa titik Gg.

b.Ibibigay ng guro ang mga pangalan ng larawan ng isa- isa. ( Bigyan diin ang tunog ng titik)

Ito ang larawan ng /ggg/ ..... gitara

Ito ang larawan ng /ggg/ ..... gagamba



Ito ang larawan ng /ggg/ ..... gatas

Ito ang larawan ng /ggg/..... gunting

Ito ang larawan ng /ggg/ ..... gamut

c..Pagpapakilala sa tunog na /Gg/.

Anong tunog ang narinig mo sa ngalan ng mga larawan?

Ibibigay ng guro ang tunog ng /Gg/  habang nakikinig ang mga bata.

Ibibigay ang tunog ng  tatlong bess.

d. Pagpapakilala sa titik Gg.

Ipakita nag plaskard ng titik Gg na gawa sa karton.

Ito ang malaking “G” at ito naman ang maliit na “g”.

Ganito ang tunong ng /Gg/. Iparinig ang tunog ng tatlong beses.

e. Pagsulat ng titik Gg

Ipakita ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na titik Gg.

Babakatin ng guro ang titik sa plaskard gamit ang kanyang daliri.

Tumawag ng boluntaryo sa kalse upang gayahin ang ginawa ng guro.

Isulat ang titik Gg sa likod ng kaklase, sa hangin, sa mesa kasabay ng pagbilang ng dami
ng linya ng titik.

Pagsasanay:

Gg



Bakatin ang maliit at malaking titik Gg.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Pagtataya: Pagkilala sa wastong ngalan ng mga larawan.

Paghambingin ang hanay A at hanay B. Hanapinang wastong tawag sa mga sumusunod na
larawan na mga nagsisimula sa titik Gg.

HANAY A HANAY B

1. a. Gunting

2. b. gagamba

3. c. gitara

4. d. gulay



5. e. gatas

6.  picture of gumamela f. gumamela

Day 5:

Pagsasama ng titik N at G.

A. Balik-aral

Itanong kung anong tunog ng mga larawan sa Nn.

Itanong  ang unang tunog ng mga larawan sa Gg.

gagamba gunting

gatas gulay



Alin sa mga salita ang panghalip Panao.

sino lalaki siya

sila bata ako

kmi kayo amin

Papagbigayin  ang mga bata ng salitang nagsisimula sa tunog na /Nn/ at /Gg/.

Ipasulat sa hangin, palad , likod ng kaklase ang Nn at Gg na sinasabayan ng
pagbilang ng dami ng istrok ng linya nito.

Ipakita ng guro ang plaskard ng Nn at tunugin ng guro, pagkatapos ng guro aymga
bata naman ang gagawa nito. Gawin ito ng tatlong beses.

Ipakita ng guro ang plaskard ng Gg at tunugin ng guro, pagkatapos ng guro aymga
bata naman ang gagawa nito. Gawin ito ng tatlong beses.

Hawak ng guro ang dalawang plaskard na nakasulat ang dalawang titik na Nn at Gg.
Banggitin  ang tunog ng dalawang titik. Paulit sa mga bata ang tunog ng titik Nn at Gg.

Pagsasanay:

Laro: whole class activity

Maglagay ng mga larawan sa sahig na nagsisimula sa titk Nn at Gg. Pupulutin ng
mga bata ang mga larawan at sasabihin kung anong larawan ang kanilang napulot at
isasatunog nila ang mga napulot na larawan.

Pagbuo ng salita:

ga + ta = gata

ga + bi = gabi

ga + la = gala

ga + na = gana

go + ma = goma



Pagbubuo ng  mga Parirala

gata at gabi

gamot at gatas

tunog ng tinig

sago at gulaman

lima na guya

Pagbubuo ng Pangungusap

Malasa ang gabi sa gata.

Malamyos ang tunog ng lata.

Madumi ang gagamba.

Pagtataya: Isulat sa patlang ang unang letra ng mga larawan.

_atas

_unting

_iyog

_agamba



_ota

PAGSULAT: Isulat ang malaki at maliit na letrang Nn at Gg.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________

LINGGUHANG BANGHAY ARALIN SA MOTHER TONGUE

IKA – 13  LINGGO(P/R)

I. LAYUNIN:

Pagkatapos ng isang linggo ang mga mag-aaral ay inaasahan na:



1. nakawiwilihang makinig at tumugon  sa iba sa tulong ng tula.

2. nakikilahok nang aktibo sa pagbasa ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng
komento at mga tanong.

3. nakikilala at natutukoy at nakapagbibigay ng mga salitang kilos .

4.  nakapagbibigay  at nakasusunod sa mga payak na  panuto na ginagamit ang
salitang kilos .

5. naibibigay ang tunog ng letrang Pp at letrang Rr.

6. nakababasa, nakabubuo ng mga bagong salita .

7. nabibilang ang pantig sa ibinigay na salita.

8. nakikilala ang malaki at maliit na letrang Pp, Rr.

9 . naisusulat ang malaki at maliit na letrang Pp, Rr.

10. nakasusulat ng mga salita/parirala sa pamamagitan  ng palatunugan.

11. naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng ilustrasyon, at
pakitang- kilos.

II. PAKSANG ARALIN:

a. Paksa:

Tula: Ang Pahiyas

Mga Salitang Kilos

Letrang Pp, Rr

=pagkilala, pagbigkas at pagsulat sa tunog/ letrang Pp, Rr

=bilang ng pantig sa salita

= pagbuo ng salita, parirala, pangungusap

b.Sanggunian:  Mother Tongue, K-12 Kasanayang Kurikulum

c.Kagamitan: mga larawan, flascard, tunay na bagay, tsart, atbp.

III. PAMARAAN;



UNANG ARAW:

A. GAWAIN BAGO BUMASA:

1. Pagganyak at Paglalahad:

1.1. Ipakita ang larawan ng pista.

1.2. Pag-usapan ang larawan.  Itanong: a. Ano ang nasa larawan?

b. Ano kaya ang okasyon?

c. Nakadalo na ba kayo sa ganitong okasyon? Saan? Kailan?

1.3 Pagpapakita ng larawan ng pista ang “PAHIYAS“ sa Lukban, Quezon at
talakayin ito.

1.4. Ipakilala ang tula, “Pahiyas”, May Akda=Agnes G. Rolle

2. Pag-aalis ng Sagabal:

Panuto: Tingnan ang larawan at buuin ang puzzle ng salita

1. larawan ng dekorasyon…….          yon    ko    ras     de

Anong salita ang nabuo? Ano ang nasa larawan? Ano ang dekorasyon?

2. Ani……………………………………… ni       a

Anong salita ang nabuo? Ano ang kahulugan ng salitang ani?

3. magsasaka……………………………. sa   mag     ka     sa

Ano ang nabuong salita? Sino ang nasa larawan? Ano ang kahulugan ng
salitang magsasaka?

Ipabasa ang mga salita.

3. Pangganyak na tanong;

Tukuying muli ang pamagat ng tula.

Itanong kung ano ang nais nilang malaman?

Gabayan ang mga bata upang mabuo ang tanong.



(Ano ang Pahiyas?)

B. GAWAIN HABANG BUMABASA

1. Babasahin ng guro ang tula na nasa tsart nang may buhay at tuloy-tuloy.

2. Babasahing muli ng guro/bata ang tula nang may buhay at paghinto.
Magtatanong ang guro/bata o magbibigay ng komento ang mga bata upang
matasa ang kanilang pang-unawa at malayang maisatinig ang sariling kaisipan
sa sitwasyon.

Pahiyas

Boom!      Boom!     Boom!

Hayan  na!, Hayan na!

Parada ng mga  karosa

Dekorasyon ay ani

Ng mga magsasaka

May   gulay, may  prutas

At iba’t iba pa

Nasa bawat puso ay nagpapasaya

Subalit ang tampok

Sa pistang “Pahiyas”

Na dito sa Lukban,

Quezon  lang ginaganap

Ay   ang  kiping na  sa

bigas nagmula

Giniling nang pino

Sa dahon hinulma

Pinatuyo sa araw

O sa oven  man nga



Nilagyan ng mga kulay

Dilaw, rosas  at pula

Hinabi ng kamay na mapagpala

Akda ni Agnes G. Rolle

C. GAWAIN PAGKATAPOS BUMASA:

1. Papangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa apat at papiliin ng

Kanilang lider o pinuno.

2. Ipaliliwanag ng guro ang gagawin ng bawat pangkat bago ipamigay ang mga
gawain.

Pangkat 1 Mga Magsasaka

Panuto: Piliin at bilugan ang mga ani ng mga Magsasaka

(Gawain ay nasa ng tsart)

(Nasa loob ng malaking bilog ang mga pagpipilian tulad ng larawan
ng mustasa, sitaw, upo, kamatis, baso, mangga, atis, lapis, tsiko,
saging, papel)

Pangkat 2 Mga Musikero

Panuto: Mag-isip ng mga tinutugtog kung may parada. Mamili ang
bawat isa at magparada sa loob ng silid-aralan kunwari ay tinutugtog
ito.

Pangkat 3 Mga Magsasaka

Panuto: Gumuhit ng isang karosa na may dekorasyon ng mga ani ng
magsasaka

Pangkat 4 Mga magkukulay

Panuto: Gumupit ng mga hugis dahon at kulayan ng pula, dilaw,
rosas, berde, kulay dalandan, lila at iba pa.

Bago ipakita ng guro ang ginawa ng bawat pangkat, magkaroon ng talakayan
sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na kaugnay na mga tanong.



1. Pagsagot sa pangganyak na tanong:

a. Ano ang Pahiyas?

2. Pangkat 1:

a. Bakit may tunog ng tambol?

b. Bakit may parada?

c. Bakit may pista?

d. Dapat bang magpasalamat tayo sa mga biyayang natatanggap?
Bakit?

e. Ano mayroon sa parada?

f. Ano-ano ang nakadekorasyon sa karosa?

g. Kanino galing ang mga gulay at prutas?

h. Tingnan natin kung katulad ng mga sinabi ninyo ang ani ng
magsasaka sa ating tula. Pangkat isa ipakita.

3. Pangkat 2:

a. Ang  Pahiyas ay pista ng pasasalamat ng mga magsasaka. Saan
ito ginaganap?

b. Ano ang tawag natin sa Pahiyas kung ito ay sa Lukban, Quezon
lang ginaganap at makikita?

c. Anong   ang dapat nating gawin dito?

d. Ngayon, ipagmalaki natin ito.Gawin natin ang ginawang parada ng
mga taga-Lukban, Quezon.

e. Pangkat 2 ipakita .

4. Pangkat  3:

a. Nakita natin ang parada ng Pangkat 2.

b. Ano ang makikita sa parada sa Pahiyas sa Lukban?

c. Ano-ano ang dekorasyon ng karosa?

d.Ipapamalas   sa atin ng Pangkat 3.

5. Pangkat 4:



a. Ano ang pinakatampok na bagay sa Pahiyas na nagbibgay-kulay

sa okasyon?

b. Saan nagmula ang kiting?

c. Paano ito ginagawa?

d. Ano-ano ang kulay nito?

e. Gumawa din ng mga kiping ang Pangkat

4. Ipakita nga ninyo.

Pagpapayamang Gawain:

Bigkasin ang tula kasama ng guro.

IKALAWANG ARAW:

1. Pagsasanay:
a. Magkakilala ba tayo?

Humanap ng kapareha.

Sabihin mo ang iyong pangalan, pagkatapos, itanong,

Sino ka?

2. Balik-aral

a. Hulaan Tayo:

Tumawag ng mga pangkat ng mga bata ayon sa sumusunod;

=pangkat ng babae            =   Itanong:  Ano kayo?

=pangkat ng lalaki              =   Itanong: Ano sila?

=mag-aaral na baitang       =  Tanungin ang mga sarili. Ano
tayo?



3. Paglalahad

a. Pagganyak at Palalahad:

1. Pag-usapan nating muli ang tula.

2. Ano ang nangyari sa Pahiyas?

3. Gawain natin

Pumarada

magdekorasyon

tumugtog

4. Pagsasanay:

a. Punong Gumagalaw;

Panuto:

Kumuha ng mga dahon sa punong gumagalaw.

Basahin at isakilos ito

Hal. takbo, umawit, umupo, tumayo, bumasa, sumulat

b. Pinatnubayang Pagsasanay;

a. Sundin Mo Ako:

Panuto:  Gumawa ng malaking bilog. Sa saliw ng tugtog, ipasa
ang bola sa katabi. Paghinto ng tugtog, ang may hawak ng bola
ay magbibigay ng isang payak na panuto at tatawag ng kaklase
na gagawa nito.  Hal 1.Lukso; 2.Takbo

b. Paglalahat:

1. Ano-anong salita ang  ating pinag-usapan? Salitang kilos

2.  Ano ang salitang kilos?

Mga salitang nagapapakita ng galaw o kilos.

c. Paglalapat:

1. Iugnay Mo:

Panuto:  Iugnay ang larawan sa salitang kilos.



Guhitan ito

1. umaakyat                             larawan ng naglalaba

2. kumakain                            larawan ng naliligo

3. natutulog larawan ng umaakyat

4. naglalaba                             larawan ng umiiyak

5. naliligo                                 larawan ng natutulog

6. kumakain larawan ng kumakain

IKATLONG ARAW

1. Balik-aral:

Itanong sa mga bata kung ano ang tulang natutuhan nila. Ipakita muli ang tsart ng
tula at larawan kaugnay nito at bigkasing muli ng guro ang tula.

3. Paglalahad:

Ipakita ang larawan ng ‘Pahiyas” at hayaang magkuwento ang mga bata ng sariling
karanasan ukol sa pagdiriwang ng pista sa kanilang lokalidad o pamayanan.

Itanong:

Ano-ano ang kulay ng kiping?

Sagot: Asul, pula, luntian o berde at rosas

Sasabihin ng guro ang salitang   rosas  na may diin sa letrang r at patutunugin ng
guro ang letrang r.               1.Galaw Galaw Lang;

Panuto; Magpatugtog ng isang masiglang awitin. Ipagalaw ang kilos na nasa
malaking Flashcard ayon sa ritmo ng tugtog.

Hal.

/r/- relo /r/            retaso, /r/               roro

/r/               rosas /r/              regalo /r/             raketa

Iparirinig muli ng guro ang tunog ng  R  at susundan ng mga bata

Papagbigayin ng halimbawa ang mga bata ng mga salitang nagsisimula sa letrang r
tunog/r/

Hal.  Pangalan ng kamag-aral, kapatid, bagay, pook



Ipakikita ng guro ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na letrang   Rr

Sasabayan ng guro ng pagbilang ang pagguhit ng bawat istrok sa malaki at maliit
na letra.

Ipasulat sa mga bata sa hangin, desk, leeg, hita nila kasabay ng pagbilang.
Iparirinig muli ng guro ang tunog ng  R  at susundan ng mga bata

Papagbigayin ng halimbawa ang mga bata ng mga salitang nagsisimula sa letrang r
tunog/r/

Hal.  Pangalan ng kamag-aral, kapatid, bagay, pook

Ipapakita ng guro ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na letrang Rr

Sasabayan ng guro ng pagbilang ang pagguhit ng bawat istrok sa malaki at maliit
na letra.

Ipasulat sa mga bata sa hangin, desk, leeg, hita nila kasabay ng pagbilang .

PAGSASANAY: 1

Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa  R  ?

bata                         ama                       regalo

kama.                  robot                     retaso

Pagsasanay 2

Bilugan ang naiiba sa pangkat.

R               r                r               r

r                R              R               R

r                r              R                 r

PAGBUO NG PANTIG

R+a=ra r+e=re         r+i=ri            r+o=ro        r+u=ru

Ma+r                Be+r      No+ r    A+ra



PAGBUO NG SALITA

Ipakita ang mga larawan at salitang katumbas nito

Baro guro              laro

Bura                   asarol           yero           relo     retaso

Karitela              araro          sira              turon    litrato

PAGBUO NG PARIRALA (ipakita ang larawan kasabay ng parirala)

may baro sa litrato        si mara

ay sira         ang regalo      kay ramon

PAGBUO NG    PANGUNGUSAP (ipakita ang larawan kasabay ng pangungusap)

1. may baro si mara.- sino ang may baro?

anong mayroon si mara?

2. sira ang relo ni ramon.-kanino ang relo?

ano ang nangyari sa relo ni ramon?

3. baro ang regalo kay mara.-ano ang regalo kay mara?

sino ang may regalo?

bakit kaya niregaluhan ng baro si mara?

PAGBUO NG KWENTO



-cabla-larawan/lea

Ipakita ang larawan ng isang batang babae na nagdaraos ng kanyang kaarawan at
may mga bisita at lobo sa paligid.may mga pagkain at palaro.

Itanong ng guro ang sumusunod na tanong at isusulat ang sagot ng mga bata sa
pisara upang mabuo ang kuwento sa tulong ng mga tanong

halimbawa:

ano ang ipinagdiriwang.?

sino kaya ang may kaarawan?

ano ang mga natanggap niyang regalo?

sino ang nagregalo ng relo sa kanya?

ano ang kulay ng kanyang baro?

ilan ang lobo?

ano ano ang kulay nto?

masaya ba siya? bakit?

INAASAHANG/MAAARING MABUONG KUWENTO

-cabla-larawan/lea

Ipakita ang larawan ng isang batang babae na nagdaraos ng kanyang kaarawan at
may mga bisita at lobo sa paligid. May mga pagkain at palaro.

Itanong ng guro ang sumusunod na tanong at isusulat ang sagot ng mga bata sa
pisara upang mabuo ang kwento sa tulong ng mga tanong

halimbawa:

Ano ang ipinagdiriwang.?

Sino kaya ang may kaarawan?

Ano ang mga natanggap niyang regalo?

Sino ang nagregalo ng relo sa kanya?

Ano ang kulay ng kanyang baro?

Ilan ang lobo?



Ano ano ang kulay nto?

masaya ba siya?bakit?

Inaasahang/maaring mabuong kwento:

kaarawan ni_______________.

relo ang reagalo ng guro.

ang baro niya ay rosas.

marami siyang lobo .

rosas din ang kulay.

masaya si mara.

dumalo ang guro niya.

Pagtataya:

Ikahon ang mga salitang nagsisimula sa   /r/.

1. roro        asa       bisita

2. Marita    butas      rosa

3. guro        retaso       simon

4. Lulu          karitela renato

5. burador    regalo         kasama

Isulat:

R      r

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________

\



KAAPAT  NA ARAW:

1. Pagsasanay:

a. Nanay at anak;

Ipamigay  sa mga mag-aaral ang mga ginupit na malalaki at  maliliit na
letrang Mm, Aa, Ss, Ii, Oo, Ee, Bb, Uu, Tt, Kk, Ll, Nn, Gg.

Tumawag ng isang bata dala ang hawak na letra.

Sabihin: Sino-sino ang nanay/anak niya? Pumunta sa unahan.

Bigkasin ang letra at  tunog nang pa-rap. Hal. M  M  M  M  /m/ /m/ /m/

2. Balik-aral:

a. Bumasa Tayo

Panuto:

Basahin ang mga salita sa Akordiyon ng mga Salita.

rosas    asarol    regalo     burador     Amor

baril relo       retaso     burak        Arnel

3. Aralin:

a. Paglinang ng Tunog :

Ipakita ang larawan ng Pahiyas.

Itanong:     Ano  ang nasa larawan.

Sabihin:     Mayroon   pa  akong  ibang  mga larawan.

Ipakita ang mga larawan.

( Isulat o ilagay ang ngalan ng larawan sa ilalim ng
bawat larawan)

Larawan ng…….

pusa          papaya          pera           paying

palaka        puso             ipis            ulap



Sabihin:   Tingnan ang mga larawan at kilalanin ito.

Itanong:   Ano ang nakikita ninyo sa larawan?   Sabihin ang
pangalan

b. Pagbibigay  ng tunog na /p/. Ipabasa nang dalawang beses ang
ngalan ng bawat larawan. Ituro ang larawan at salita habang
binabasa. Babasahing  muli  ng guro ang mga larawan at mga salita
na may diin o hagod ang unang tunog /p/.

Itanong: Sa anong tunog nagsisimula ang mga ngalan ng
larawan? /p/

Ipabigkas sa mga bata ang tunog, pangkatan, dalawahan,
isahan.

Pagbigayin ang mga bata ng mga ngalang nagsisimula sa tunog
na /p/

c. Pagsulat sa letrang Pp: Ipasabing muli ang ngalan ng mga
larawan.

Itanong: Ano ang simulang tunog ng mga larawan?

Sabihin: Ito ang malaking letrang P. (ginupit na letrang P)

Ito ang maliit na letrang p.(ginupit na letrang p)

Isusulat ng guro sa pisara ang letrang Pp kasabay ng
bilang.

Ipataas ang kamay at ipasulat sa hangin ang letra.

Sabihin: Gayahin ninyo ako. Bumilang habang
sumusulat.

Ipasulat sa ibabaw ng desk o mesa na walang talab ng

lapis. Ipasulat sa likod ng kaklase, sa palad atbp.

Ipasulat sa pisara.

Gawain:

1. Panuto: Gamit ang mga ginupit na letra, bakatin sa papel
ang malaki at maliit na letrang Pp.

2. Panuto: Pagdugtungin ang putol-putol na guhit upang mabuo
ang letra.



3. Panuto: Isulat nang wasto ang malaking letrang P at maliit
na letrang p.

d. Pagbuo ng mga salita at parirala: Gamit ang kahon ng mga
salita, magkaroon ng pangkatang pagbuo ng mga salita at
parirala

apa     papa    pasa   paso  payo   pera   palaka

ipa   paa  pala   pabo   pali   pina   pitaka

upa   pata   pana   pato   pusa   puno   pamana

upo pana   pabo   pako   pula    puso   pusali

GAWAIN 1: Ipabasa ang mga salitang nabuo (lahatan, pangkatan, isahan)

GAWAIN 2: Magkakaroon ng laro - HANAPIN AKO gamit ang mga sumusunod na
sitwasyon:

1. Kaarawan ni Pina. May handa siyang sorbetes. Inilagay niya

ito sa isang malutong at masarap na lagayan. Ito ay___(apa)

(Ipahanap at ipabasa sa Kahon ng Salita ang sagot)

2. Aayusin ng tatay ang bakod na kawayan. Natanggal kasi

ang isang kawayan  sa  poste. Ano ang kailangan niya?

(pako)

3. Nasa tumana si Mang Pido. Mamimitas siya ng____ (upo)

4. Maganda ang sapatos ni Pepe. Isusuot niya ito sa____ (paa)

5. Maraming alagang hayop si Aling Pida. Isa na rito ay ang

kulay puti at may dalawang paa na____ (pato)

Hal. Parirala



Sa tulong ng mga larawan, pabuuin ang mga bata ng mga parirala.

1. Larawan ng isang pato     (ang pato)

2. Larawan ng dalawa o tatlong pusa         (ang mga pusa)

3. Larawan ng pulang puso             (pulang puso)

4. Larawan ng bata na ang pangalan ay Pepe     (si Pepe)

5. Larawan ng   puno              (mataas na puno)

Gawain 1: Ipabasa ang mga nabuo.

Gawain 2: Gamit ang flashcard, ipabasa ang mga parirala.

IKALIMANG ARAW:

1. Balik-aral:

Itanong sa mga bata kung ano ang tulang natutuhan nila.  Ipakita muli ang tsart
ng tula at larawan kaugnay nito at bigkasin muli ng guro ang tula.

Ipakita ang larawan ng “Pahiyas” at hayaang magkuwento ang mga bata ng
sariling karanasan ukol sa pagdiriwang ng pista sa kanilang lokalidad o pamayanan.

2. Paglalahad

Itanong:

Ano-ano ang kulay ng kiping?

Sagot: Asul, pula, luntian o berde, rosas

Sasabihin ng guro ang salitang pula at rosas na may diin sa letrang r at  p
patutunugin ng guro ang letrang r  at  p.

Magpapakita ang guro ng mga larawan na nagsisimula sa letrang  R  at   p.

Bibigkasin ng guro ang mga salitang nagsisimula sa r at   p na may wastong tunog

Hal.

/r/- Relo                       /p/puso

/r/            retaso                   /p/  paso



/r/               roro                    /p/ pusa

/r/               rosas /p/ papa

/r/              regalo             /p/ payong

/r/             raketa           /p/   papaya

Iparirinig muli ng guro ang tunog ng   P  at R  at susundan ng mga bata

Papagbigayin ng halimbawa ang mga bata ng mga salitang nagsisimula sa letrang
p  /p/      at  r tunog/r/

Hal.  Pangalan ng kamag-aral, kapatid, bagay, pook

Ipakikita ng guro ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na letrang    Pp at    Rr

1

Sasabayan ng guro ng pagbilang ang pagguhit ng bawat istrok sa malaki at maliit
na letra.

Ipasulat sa mga bata sa hangin, desk, leeg, hita nila kasabay ng pagbilang.

PAGSASANAY: 1

Alin sa mga larawan ang nagsisimula sa R?  P?  Lagyan ng / kung P  at x kung  R

Relo Rosas Sasa

Bata Ama Regalo



Pagsasanay 2

Bilugan ang naiiba sa pangkat.

R r r r

r R R R

r r R r

p p p p

P P P p

PAGBUO NG PANTIG

R+a=ra                      r+e=re         r+i=ri            r+o=ro        r+u=ru

Ma+r Be+r      No+ r    A+ra

P+a=pa      p+e=pe       p+i-pi           p+o=po             p+u=pu

Kama Robot Retaso

PatatasPapel Palaso

Puso Paso



PAGBUO NG SALITA

Ipakita ang mga larawan at salitang katumbas nito

baro guro laro

bura asarol yero relo retaso

karitela araro siraturon litrato pipi

papa para pera paro-paro

palaso sapa pababa masipa

PAGBUO NG PARIRALA (IPAKITA ANG LARAWAN KASABAY NG PARIRALA)

may baro sa litrato si Mara

ay sira ang regalo kay ramon

ay may puso sa sapa papara si Mara

angpabasa si  Purita

PAGBUO NG    PANGUNGUSAP (IPAKITA ANG LARAWAN KASABAY NG
PANGUNGUSAP)

1. May baro si mara. - Sino ang may baro?

Anong mayroon si mara?

2. Sira ang relo ni ramon. - Kanino ang relo?

Ano ang nangyari sa relo ni ramon?

3. Baro ang regalo kay mara. - Ano ang regalo kay mara?

Sino ang may regalo?

Bakit kaya niregaluhan ng baro si mara?

4. May pera si Purita sa mama. - Sino ang may pera?

5. Kay Rosa ang puso na pula. - Kanino ang pusong pula?



PAGBUO NG KUWENTO

-cabla-larawan/LEA

IPAKITA ANG LARAWAN NG ISANG BATANG BABAE NA
NAGDADAOS NG KANYANG KAARAWAN AT MAY MGA BISITA AT LOBO SA
PALIGID.MAY MGA PAGKAIN AT PALARO.

ITANONG NG GURO ANG MGA SUMUSUNOD NA TANONG AT ISUSULAT ANG
SAGOT NG MGA BATA SA PISARA UPANG MABUO ANG KWENTO SA TULONG NG
MGA TANONG

HALIMBAWA:

ANO ANG IPINAGDIRIWANG.?

SINO KAYA ANG MAY KAARAWAN?

ANO ANG MGA NATANGGAP NIYANG REGALO?

SINO ANG NAGREGALO NG RELO SA KANYA?

ANO ANG KULAY NG KANYANG BARO?

ILAN ANG LOBO?

ANO ANO ANG KULAY NTO?

MASAYA BA SIYA?BAKIT?

INAASAHANG/MAAARING MABUONG KUWENTO:

Kaarawan ni _______________.

Relo ang reagalo ng guro.

Ang baro niya ay rosas.

Marami siyang lobo.

Rosas din ang kulay.

Masaya si Mara.

Dumalo ang guro niya.



PAGTATAYA:

Ikahon ang mga salitang nagsisimula sa   /r/.

1. roro asa bisita

2. Marita butas Rosa

3. guro retaso simon

4. Lulu karitela renato

5. burador regalo kasama

ISULAT:

R r

_________________________________________________________________________

PAGTATAYA:

Bilugan ang mga salitang may letrang Pp.

1. Pito                                sarado                   kalabasa
2. Retaso                           pera                       tama
3. Kamatis                         papaya                 ruta
4. Goma                             piraso lalaki
5. Pato                                kama                    baba

Lesson Plan MTB-MLE 1 – Tagalog
Ika – 14 na Linggo

I. MGA LAYUNIN
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno
2. Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa saknong sa tulong ng mga larawang
pinagtambal
3. Nakikinig na mabuti sa tulang babasahin
4. Nahuhulaan kung tungkol saan ang tula batay sa sariling karanasan
5. Nakagagawa ng hinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod na
pangyayari

sa tula.
6. Nakikilala ang mga panghalip na ginagamit sa pangungusap



7. Nakikilala ang letra mula sa ibinigay na salita
8. Nabibigkas ang tamang tunog ng alpabeto – NG/D
9. Nakasusulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng lapis
10. Nakasusulat nang malaki at maliit na letrang NG/D
11. Nasusubaybayan ang teksto sa tamang pagkakasunod-sunod

II. PAKSANG ARALIN
A. Paksa:

a. TALASALITAAN: Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa saknong sa tulong ng
mga larawang pinagtambal

b. PABIGKAS NA WIKA: Pakikinig na mabuti sa tulang babasahin
c. PAG-UNAWA SA  BINASA:
 Pahuhulaan kung tungkol saan ang tula batay sa sariling karanasan
 Paghinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari

sa tula.
d. KASANAYAN SA WIKA: Pagkilala ng mga panghalip na ginagamit sa pangungusap
e. KAALAMAN SA ALPABETO: Pagkilala ng letra mula sa ibinigay na salita
f. PAGKILALA NG SALITA: Pagbigkas ng tamang tunog ng alpabeto – NG/D
g. PAGSULAT:

 Pagsulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng
lapis

 Pagsulat ng malaki at maliit na letrang NG/D
h. KAALAMAN SA AKLAT AT PAGLIMBAG: Pagsubaybay ng teksto sa tamang

pagkakasunod-sunod

B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng mga bagay at orihinal na bagay na
nagsisimula sa tunog na /NGng/Dd/, flashcard ng mga pantig at mga parirala, slate board o
illustration board.
D. Pagpapahalaga: Pagtatanim ng Puno Tungo sa Pag-unlad
E. Tema: Ako at ang Aking Kaibigan at Paaralan

III. PAMAMARAAN:
UNANG ARAW

1. Paghahawan ng Balakid
Magpakita sa mga bata ng mga larawang nasa mesa. Ipakita rin sa mga bata ang
isang kahon na may mga larawan. Kumuha ng isang larawan sa mesa at hanapin
ang kaparis nito sa kahon.
Mga larawang gagamitin:

puno pala legadera
magulang maestra bakuran

2. Pagganyak
Linangin ang mga salitang Magtanim ng Puno sa paraang Webbing.



IV

Ang kay Nelson naman
Para raw sa kanya
Punong itinanim
Iaalay niya
Sa kanyang magulang
Kapatid at maestro
Sapagkat ibig niyang
Sila’y lumigaya.

V
Ikaw, siya, kayo,
Tayo na’t parisan
Si Mario’t si Nelson
Sa gawang mainam
Taniman ng puno
Ang ating bakuran
Upang matulungang
Umunlad ang bayan.

III
Sabi pa ni Mario
Nang buong taimtim
Itong mga puno’y
Aking itatanim
Pag ito’y namunga
Aking pipitasin
At ihahandog ko
Sa nanay kong giliw.

Ipakita ang larawan ng puno at hayaang magbigay ng mga salitang maiuugnay ng
mga bata dito. Isulat ito sa pisara.

3. Pangganyak na tanong:
Ano ang maaari nating gawin sa bakuran upang mapaunlad ang ating bayan?

4. Pagbasa ng tula ng guro
 Basahin ng guro ang tula nang tuloy-tuloy.
 Muling basahin ng guro ang tula magmula sa unang saknong habang

itinuturo ng pointer ang ilalim ng mga salita.
 Magtanong ukol sa nilalaman ng bawat saknong at magbigay ng

naghihinuhang tanong ukol dito at hayaang magbigay ng sariling palagay o
hinuha ang mga bata. Gawin ito hanggang sa huling saknong ng tula.

 Pagbasa ng tula ng mga bata sa paraang “Round Chant” (pre-assigned)

I
Si Mario’t si Nelson
Agad nagkasundo
Na sila’y sasamang
Magtanim ng puno
Ang sabi ni Nelson
Kasabay nang turo
“Dalhin mo ang pala
Na bilin ng guro.

II
Ang kay Mario namang
Sagot kapagdaka
“Dadalhin ko na rin
Pati rigadera,
Sasabihin ko rin
Sa mga kasama
Ibang kasangkapan
Sila ay magdala.”

MAGTANIM NG PUNO

Diwang  Filipino 3
Umunlad sa Wikang Filipino
Akda ni Ester P. Academia



5. Pangkatang Gawain
Pangkat I: “Ay Kulang”
Buuin ang puzzle sa pamamagitan ng pagdidikit ng nawawalang bahagi ng puno sa
larawan.

 Pangkat II: “Artista Ka Ba”
Isadula ang ginawa nina Mario at Nelson upang matulungang umunlad ang bayan.

 Pangkat III: “Bumilang Ka”
 Bilangin ang mga punong naitanim nina Mario at Nelson.

 Pangkat IV: “Iguhit  Mo”
Ano kaya ang naramdaman nina Mario at Nelson nang matapos sila sa pagtatanim

ng mga puno. Iguhit ang masayang mukha o malungkot na mukha sa loob ng bilog.

Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
Ano ang itinanim nina Mario at Nelson?
Ano-ano ang bahagi ng puno?
Pakinggan natin ang pag-uulat ng Pangkat I
 Pangkat I: “Ay Kulang”

Anong bahagi ng puno ang katulad ng bahagi ng katawan mo?
Nakakikilos ba ang puno?
Paano isinagawa nina Mario at Nelson ang pagtatanim?
Gagayahin ito ng pangkat II.
 Pangkat II: “Artista Ka Ba”

Ano-ano ang kilos nina Mario at Nelson ang nagustuhan mo?
Paano sila nakatulong sa pag-unlad ng ating bayan?
Ilang puno ang naitanim nina Mario at Nelson?
Pakinggan natin ang Pangkat III.
 Pangkat III: “Bumilang Ka”

Paano isulat ang bilang na anim?
Ano kaya ang naramdaman nina Mario at Nelson nang matapos sila sa pagtatanim ng mga
puno.
Pakinggan natin ang Pangkat IV.
 Pangkat IV: “Iguhit  Mo”

Anong katangian nina Mario at Nelson ang dapat gayahin ng mga batang tulad ninyo?



IKALAWANG ARAW
1. Balik – aral
 Magpakita ng mga larawan. Tumawag ng ilang bata upang iayos ang mga

larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga saknong sa tula. Ilagay sa
pocket chart ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan.

1 2 3 4 5

 Ipalahad ang mga larawan mula kaliwa-pakanan.

2. Paglalahad
Pag-aralan ang sumusunod na mga larawan. Basahin ang mga linyang kasama sa
bawat larawan na hinango sa tulang iyong binasa. Pansinin ang mga salitang
nakasulat nang mas maitim. Masasabi mo kaya kung ano ang tawag sa mga salitang
ito?

1) 2)

3) 4)

Alam mo ba ang tawag sa mga salitang nakasulat nang mas maitim?
Isulat sa pisara ang mga salitang ito.

sila mo
ko akin

Si Mario’t si Nelson
Agad nagkasundo
Na sila’y sasamang
Magtanim ng puno

Dalhin mo ang pala
Na bilin ng guro.

“Dadalhin ko na rin
Pati legadera,
Sasabihin ko rin
Sa mga kasama
Ibang kasangkapan
Sila ay magdala.”

Itong mga puno’y
Aking itatanim
Pag ito’y namunga
Aking pipitasin
At ihahandog ko

Sa nanay kong giliw.



3. Talakayan
 Ano ang mga panghalip na ginamit sa tula?
 Ano ang panghalip?

Ipaliwanag ng guro sa bata na ang panghalip (o pronoun) ay bahagi ng pananalita
na inihahali o ipinapalit sa pangngalan (noun) upang mabawasan ang paulit-ulit na
pagbanggit sa pangngalan na hindi magandang pakinggan.

Halimbawa:
1. Si Ana (pangngalan) ay bumili ng tinapay.

Siya ay bumili ng tinapay.
2. Sina Ana at Lita ay nagbabasa sa silid-aklatan.

Sila ay nagbabasa sa silid-aklatan.

Magbigay ang guro ng iba pang panghalip mula sa tulang binasa.
sila mo ko

sila kanya niya
ikaw siya kayo
tayo

4. Pagsasanay
LARO: (Pantomine)
Ang lider ng bawat pangkat ay bubunot ng isang salita sa loob ng kahon. Sa loob ng
isang minuto ay pahuhulaan niya ito sa kanyang kagrupo sa pamamagitan ng
pagsasakilos ng anyo ng bawat letra nito. Isang puntos kung nasagot nang tama at
pagkakataon ng  kabilang grupo kung mali. Ang makakuha ng pinakamaraming
puntos ang panalo.

5. Paglalahat
 Ano-ano ang panghalip na ginamit sa tula?
 Ano ang panghalip?

6. Pinatnubayang Pagsasanay
 LARO: (Open the Basket)

Pangkatin ang mga bata nang tatluhan. Dalawang bata ang magsisilbing basket.
Isang bata ang magiging laman ng basket. May isang basket ang walang laman.
May isang batang nasa gitna ang sisigaw ng “Open the Basket.” Ang mga bata sa
loob ng basket ay lalabas at lilipat sa ibang basket. Bago sila makapasok sa loob

sila mo ko sila
kanya niya                   ikaw siya

kayo tayo



nito kinakailangan nilang makapagbigay ng halimbawa ng panghalip. Hindi rin nila
maaaring ulitin ang nasabing halimbawa ng nauna sa kanila. Ang bata na wala sa
loob ng basket ay siyang susunod na taya.

7. Malayang Pagsasanay
 Pair –Share

Pangkatin nang dalawahan ang mga bata. Hayaang magtulungan ang magkatabi sa
pagsagot gamit ang illustration board at chalk.
Sa hudyat na Go! ipasulat sa mga bata ang kanilang sagot at sa hudyat na Stop!
ipataas ang mga ito.

 Piliin ang panghalip sa mga salita.
1. ( rosas, paso, sila )
2. ( payong, tayo, relo )
3. ( karetela, pareho, ako )
4. ( kayo, pagong, rimas )
5. ( baro, ikaw, puto )
6. ( pera, laro, siya )

8. Paglalapat:
 Gamitin sa pangungusap ang mga panghalip na nasa kahon. (Maaaring pasalita o

pasulat)

9. Pagtataya
Pasagutan ang tseklist.
Bilugan ang marking / kung ang salita ay panghalip at ang x kung  hindi.

Hindi Oo
1. ikaw x /
2. robot x /
3. siya x /
4. relo x /
5. kayo x /

IKATLONG ARAW:
Pagpapakilala ng Letra - NG
1. Balik – aral:
Laro: Letter – Relay

tayo sila kayo ikaw akosiya



Tingnan natin ang larawan

Hatiin sa dalawang pangkat ang mga bata.
Tumawag ng limang bata na maglalaro para sa kanilang pangkat.
Pamamaraan: Ang mga batang napili ay nakalinya o nakahanay sa likod. Sa tulong

ng mga larawan sa pisara, bibigkasin ng guro ang mga salitang nagsisimula sa tunog
na /Rr/ na bubuuin ng mga bata. Sa hudyat ng guro, ang unang bata ay kukuha ng
mga letra sa loob ng kahon upang mabuo ang mga salita. Matapos mailagay ng bata sa
pocket chart ang nabuo niya, tatakbo ito pabalik sa kanilang linya at makikipagkamay sa
susunod na bata. Ipaulit ang pamamaraang ginawa ng naunang bata hanggang mabuo
nila ang mga salita tulad ng: rosas, retaso, resibo, raketa, at ruler.

Ang unang pangkat na matapos ang tatanghaling panalo.

2. Paglalahad
 Anong uri ng puno ang gusto mong itanim?

 Anong bahagi ng puno ang nawawala sa larawan?
Iguhit ang nawawalang bahagi ng puno.

Ipabigkas ang bahaging nawawala nang tatlong beses. (bunga)
 Ano ang huling tunog ng salitang bunga?

Ipasabi ang huling tunog nito. /ng/

 Iba pang mga halimbawa:
Magpakita ng larawan at salitang nagsisimula sa letrang NGng.

ngipin ngalangala ngata
nguya nganga ngilo

ngiti nguso
Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.
Sabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.

3. Pagpapakita ng guro ng susing larawan at susing salita.
ngipin (teeth)

ngi pin

bunga



Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga salita, parirala, pangungusap at kuwento.
Halimbawa:
 Paghahati at Pagbubuo ng Salita:

ngipin ng
ngi ngi
ng ngipin

Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita – bungi
nga nga - nganga ngu so - nguso
ngi ti - ngiti ngu ya - nguya
ngi lo - ngilo ngi pin - ngipin

 parirala:
puno ng mangga nabali ang sanga
umakyat ng puno sa langka

 Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap:
Nabungi ang ngipin ni Angel. nabungi
Nabungi ang ngipin. Nabungi ang ngipin.
nabungi Nabungi ang ngipin ni Angel.

May kapa ang reyna.
Umakyat sa puno ng mangga ang bata.
Sa langka naman siya umakyat.

 kuwento:
“Tayo nang Umakyat”

Umakyat ng puno ng mangga si Roy.
Pumitas siya ng bungang-kahoy.

Maya-maya’y nagulat si Roy.
Nabali ang sanga ng kahoy. Aray! ang sigaw ni Roy.

Tanong :
 Sino ang umakyat ng puno?
 Anong puno ang inakyat niya?
 Bakit nagulat si Roy?
 Ano ang nangyari sa kanya?
 Ano ang sigaw niya? Bakit?

bu nga bi ya
ngi so ti nga
si nit kit ngo
la nga la pin



 Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula
sa tunog /NGng /

Ipatunog sa mga bata ang /NGng/.
 Hayaang ikahon ng bata ang letrang NG at patunugin ito.
 Basahin natin nang sabay-sabay ang larawan.

6. Pagsasanay
Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at salita.

A B
1.

a. gulong

2. b. mangga

3. c. ngipin

4. d. sanga

5. e. banga

7. Paglalahat
 Anong letra ang tinalakay natin ngayon?
 Ano ang tunog nito? Bigkasin nga natin.

8. Pinatnubayang Pagsasanay
 Pagsulat ng letrang NGng

Sabihin:
Ito ang malaking letrang NG na may tunog na /ng/ nasa (flashcard)

 Ipakita ang wastong pagsulat ng letrang NGng na sinabayan ng bilang ang bawat
pagsulat ng guhit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
 Itaas ang kamay na pansulat. Gayahin ang guro. Isulat sa hangin ang malaki at

maliit na letrang NGng na may kasabay na bilang. Isulat sa likod ng kaklase, sa
palad, sa mesa, etc.

 Bakatin ang malaking letrang NG at maliit na letrang ng sa tulong ng ginupit na letra
sa karton o sa liha

 Pangkatang Gawain: (Station)

mangga

sanga

ngipin

banga

gulong



Hatiin ng guro ang klase sa apat na pangkat.
Ang bawat pangkat ay dadaan/ lilibot sa 4 na pangkat.
Ang bawat isa ay magdadala ng lapis (maaaring gawin ito sa labas ng silid-aralan)
Basahing mabuti ang bawat panuto at isagawa nang maayos ito.
Sa hudyat ng pito ng guro ay lilipat sa susunod na station.

Station I: Bakatin ang malaking letrang NG gamit ang daliri.
Station 2: Bakatin ang maliit na letrang ng gamit ang daliri.
Station 3: Bakatin ang malaking letrang NG gamit ang lapis.
Station 4: Bakatin ang maliit na letrang ng gamit ang lapis.

 Dalawahang Gawain – (Sining)
Ang dalawang  bata ay magtutulungan sa paggawa ng maliit o malaking letrang
NGng
Bibigyan ng guro ang bawat grupo ng letra na kanilang bubuuin. Gamit ang maliliit
na buto at glue, lilikha sila ng letra na yari sa buto.
Pagpapaskil ng mga natapos na sining.
Paggagad sa mga natapos na gawain.

 Isahang Gawain
Panuto: Pagdugtong-dugtungin ang mga tuldok upang maisulat ang malaking

letrang NG.
___________________________________________________________________
(draw what is asked) __________________________________________________
___________________________________________________________________

Panuto: Pagdugtungin ang putol putol na guhit upang mabuo ang maliit na ng.
___________________________________________________________________
(draw what is asked)__________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Malayang Pagsasanay
Lagyan ng tsek( /) ang lahat ng mga salitang may letrang NGng at ekis(x) kung wala
ang letrang tinutukoy.

ngata retaso langka
resibo bingi raketa
basura sanga bungo

munggo ngawa aral
tangkay lungga pareho



10. Paglalapat:
Panuto: Iangkop ang mga salitang nakasulat sa kahon.

1) bunga

2) nguya

3) ngalan

4) ngiti

5) nguso

11. Pagtataya:
 LARO - (Thumbs Up or Thumbs Down)

Ituro paitaas ang hinlalaki kung ang marinig na salita ay  nagsisimula  sa tunog na
/NGng/ at ituro paibaba ang hinlalaki kung hindi naman.

1. nguya 2. nganga 3. basura 4. ngiti 5. pareho
6. ngipin 7. Robot 8. Nguso 9.  Ngilo 10. karetela

IKAAPAT NA ARAW
1. Balik – aral
Flip and Match:
Ilagay sa pocket chart ang mga flashcard na nakatalikod.  Ito ay nahahati sa
dalawang hanay  na binubuo ng mga salitang nagsisimula sa letrang NGng. May
isang pagkakataon lang ang mga manlalaro na iharap ang magkapares na flashcard.
Puntos para sa manlalaro kapag naiharap ang magkatulad na salita at pagkakataon
naman sa ibang bata kung ito ay magkaiba.

A B

Halimbawa ng mga salitang nasa flashcard:
(ngipin, nguya, nganga, ngiti, nguso)
Itanong:
 Sa anong letra nagsisimula ang mga salita?



2. Paglalahad
Pagpapakilala ng Letra- Dd
Puzzle:
Ipaskil ang bubuuing larawan  ng mga bata na may ginulong letra sa ilalim nito.
Sa tulong ng paglalarawan ng guro, hayaang mahinuha ng mga bata kung ano ito.

Halimbawa:
 Ito ay bahagi ng puno.
 Ito ay manipis  na kulay berde
 Ito ay may iba’t ibang hugis.

Anong bahagi ng puno ang nabuo sa larawan?
Anong salita ang nabuo? Ipabigkas ng tatlong beses.
Ano ang unang tunog ng salitang dahon?

Ipasabi ang unang tunog nito. /d/

 Iba pang mga halimbawa:
Magpakita ng larawan at salitang nagsisimula sa letrang Dd.

daga dalaga
dila dalawa
dagta

Anong tunog ang naririnig mo sa mga larawan?
Ibibigay ng guro ang tunog ng /Dd/
Habang nakikinig ang mga bata, ibibigay ang tunog nang tatlong beses.

3. Pagpapakita ng guro ng susing larawan at susing salita.
damo (grass)

Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga salita, parirala, pangungusap at kuwento.
Halimbawa:
 Paghahati at Pagbubuo ng Salita:

damo d
da da
d damo

h d a n o

da mo

bu kun Do da
pi ding nu ta
tol tay dong dam



Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita – darating
da pa - dapa do on - doon
da ti - dati du lo - dulo

di lis - dilis du las - dulas
Parirala

ang daga ay daga
sa lungga takot sa pusa
daga pala

 Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap:
Darating sina Dan at Damian. darating
darating sina darating sina
darating Darating sina Dan at Damian.

Ang daga ay takot sa pusa.
Pumasok ang daga sa lungga.

 kuwento:
Aba, Daga pala?

Daga, natakot sa pusa
Tumakbo at pumasok sa lungga

Pusa, di nakita ang daga
O kay tanga namang pusa!

4. Pagsasanay:
Panuto: Pagtambalin ng guhit.

pictures of duyan

dagat

dila

damit

daga

5. Paglalahat
 Anong letra ang tinalakay natin ngayon?
 Ano ang tunog nito? Bigkasin nga natin.

daga

dagat

duyan

dila

damit



6. Pinatnubayang Pagsasanay
Ipakita ang wastong pagsulat ng malaking letrang D at maliit na letrang d.
Bakatin ang letrang Dd gamit ang hintuturo. Pagkatapos bakatin, ipagpalit sa katabi
at kung nakatapos na, ipasa na sa  likuran. (Ang guro ay gagawa ng dalawang set
ng letrang Dd. Isulat ang putol-putol na letra sa malaking cardboard.”)

 Pagsulat ng Letrang Dd
Panuto: Bakatin ang malaking letrang D.  Gawing gabay ang panandang bilang.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________
Panuto: Bakatin ang maliit na letrang d.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Malayang Pagsasanay
a. Sipiin ang malaki at maliit na letrang Dd at pangungusap sa ibaba.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b. Isulat ang sumusunod na salita (Ididikta ng guro)
-------------------------- ----------------------------

1. -------------------------- 4. ----------------------------
-------------------------- ----------------------------

-------------------------- ----------------------------
2. -------------------------- 5. ----------------------------

-------------------------- ----------------------------

--------------------------
3. --------------------------

--------------------------



8. Paglalapat
 Panuto: Isulat sa patlang ang nawawalang letra.

Draw pictures of
1. dahon __ahon
2. dila __ila
3. dilis __ilis
4. duhat __uhat
5. duyan __uyan

 Panuto: Bilugan ang lahat ng letrang Dd sa mga salita.
Damo dilis damit

dike dasal dugo
duyan dalandan daliri

9. Pagtataya:
Panuto: Isulat ang nawawalang letra sa patlang.

1. ___aing 4. ___alawa

2. ___ugo 5. uo___

3. ___oktor

Day 5
Pagsasama ng Letrang
1. Balik – aral
Hahatiin ng guro ang klase sa apat na pangkat. Bubuuin ng bawat pangkat ang
puzzle na naibigay sa kanila.

Pangkat I – NG Pangkat III - D
Pangkat II – ng Pangkat IV – d

Ipabigkas sa mga bata ang tunog ng letra na nabuo nila mula sa puzzle.
Tumawag ng mga bata at bakatin ang letrang NGng at Dd sa pisara.
Pagbigayin ang mga bata ng mga salitang nagsisimula sa tunog na /NGng/ at
pagkatapos ay /Dd/.
Ipasulat sa hangin, palad, likod ang NGng, Dd na sinasabayan ng pagbilang ng dami
ng istrok nito.

2. Paglalahad
 Ipakita ang mga flashcard ng mga letrang napag-aralan na.

Mm Aa Ss Ii Oo Ee Bb Uu Tt Kk

Ll Yy Nn Gg Rr Pp NGng Dd



 Pagsasama ng mga tunog sa pagbuo ng mga pantig
Ipabigkas ang tunog ng bawat isa at sabihin. Bubuo tayo ngayon ng mga pantig
mula sa mga tunog na ito.

Halimbawa:
/d /  at  /u /    =   du
/g/  at  /o/     =    go
/n/  at /g /    =    ng

 Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga pantig na gamit ang mga flashcard ng
mga letra o tunog na napag-aralan na.
Halimbawa:

du ud
gu ug
ngo ong
Ipabasa sa mga bata ang mga nabuong pantig.

3. Pagbuo ng salita
Ilahad ang mga flashcard ng mga pantig na nabuo at sabihin: Mula sa mga pantig na
nabuo natin ay bubuo naman tayo ng salita.

Halimbawa:
du - go - ng     =     dugong

 Ipakita ang iba pang mga mabubuong salita mula sa letra o tunog na napag-aralan
na.

daga dila dagta dalandan
dalaga dalawa dami duyan
dina dagat dala dugo
dama duhat daliri dasal
dike damit dilis

Gabayan ang mga bata sa pagbasa.
Ipabasa ng lahatan, pangkatan, dalawahan, isahan at boluntaryo ang flashcard.

4. Pagsasanay
Laro: “Bring Me Game”
Pamamaraan:
Hatiin ang mga bata sa dalawang grupo. Ibigay sa pangkat ang set ng mga salita na
gagamitin sa laro.  Ipadala sa harapan ang mga salitang binigkas o sinabi ng guro.



5. Pinatnubayang Pagsasanay
Panuto: Ipabasa ang talata.

Tanong:
 Sino ang pumutol ng mga damo sa bukid?
 Sino-sino ang tumulong sa kanya?
 Bakit pinutol ni Dodong ang mga damo sa bukid?
 Ano-ano ang itinanim ng tatay?
 Nabuhay kaya ang mga itinanim ng tatay? Bakit?

6. Malayang Pagsasanay
a. Panuto: Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan.

___ipin ___amo ___iti

___aga ___uso ___ila

7. Paglalapat
Kulayan ng dilaw ang kahong may letra o pantig na tulad ng nasa labas:

nga
ad
ng

da
ang

la sa nga wa ma
am ah As ang ad
h ng D s w
ha ra Da na Ka
ab ak Al ang at

Pinutol ni Dodong ang mga damo sa bukid.
Tinulungan siya ni Kuya Dan.
Kasama nila ang tatay at nanay.
Naging malinis ang tanimang bukid.
Nagtatanim ang tatay ng dalandan, mais at kundol.
Masipag na bata sina Dodong at Kuya Dan.



8. Pagtataya
a.Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan ng tatsulok ang simulang letra

ng larawan.

ng l d d k y

h d w ng t d

w s d y ng d

b. Isulat ang malaki at maliit na letra NGng at Dd sa guhit.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

c. Isulat ang pangungusap na ididikta ng guro.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ngiti

dila

dagta nguso

ngipin

dalaga



Lesson Ika-15 Linggo H/W

I. MGA LAYUNIN
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagbasa at pagsulat
2. Naibibigay ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasakilos
3. Nakikinig na mabuti sa tulang babasahin
4. Nahuhulaan kung tungkol saan ang tula batay sa sariling karanasan
5. Nakagagawa ng hinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod na
kaganapan

sa tula
6. Nagagamit ng tama ang panghalip sa pagsulat
7. Nakikilala ang titik mula sa ibinigay na salita
8. Nabibigkas ang tamang tunog ng alpabeto – H/W
9. Nakakasulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng lapis
10. Nakakasulat ng malaki at maliit na titik H/W
11. Nasusubaybayan ang teksto sa tamang pagkakasunod-sunod

II. PAKSANG ARALIN
A. Paksa:

a. TALASALITAAN: Naibibigay ang kahulugan sa pamamagitan ng pagsasakilos
b. PABIGKAS NA WIKA: Pakikinig nang mabuti sa tulang babasahin
c. PAG-UNAWA SA  BINASA:

 Pahuhulaan kung tungkol saan ang tula batay sa sariling karanasan

 Paghinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa tula
d. KASANAYAN SA WIKA: Paggamit ng tamang panghalip sa pagsulat
e. KAALAMAN SA ALPABETO: Pagkilala ng letra mula sa ibinigay na salita
f. PAGKILALA NG SALITA: Pagbigkas ng tamang tunog ng alpabeto – H/W
g. PAGSULAT:

 Pagsulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng lapis

 Pagsulat ng malaki at maliit na letrang H/W
h. KAALAMAN SA AKLAT AT PAGLIMBAG: Pagsubaybay ng teksto sa tamang

pagkakasunod-sunod
B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng mga bagay at orihinal na bagay na nagsisimula
sa

tunog na /Hh/Ww/, flashcard ng mga pantig at mga parirala, slate
board o illustration board.



D. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagbasa at pagsulat
E. Tema: Ako at ang Aking Kaibigan at Paaralan

III. PAMAMARAAN:
UNANG ARAW:

1. Paghahawan ng Balakid
Laro: “ Hulaan ng mga kilos”
Pamamaraan: Tatawag ang guro ng isang bata. Bubunot ang bata ng salita na nasa
loob ng kahon. Isasagawa ng bata ang salitang kanyang nabunot at huhulaan ito ng
ibang bata. Ang batang nakahula ang siyang susunod na bubunot sa kahon at
magpapahula. Ididikit ng guro ang bawat salita sa pisara.

- basa - tulog - gulat
- sulat - tuwa

2. Pagganyak:
Ipakita ang larawan ng kuwago. Itanong sa mga bata kung anong hayop ang nasa
larawan.

3. Pangganyak na tanong:
Itanong sa mga bata kung bakit  gustong parusahan ng mga kuwago ang kasamahan

nilang si Wako? Gamitin ang “Prediction Chart”

Tanong Hulang Sagot Tamang Sagot
Bakit  gustong parusahan ng
mga kuwago ang kasamahan
nilang si Wako?

Itala ang mga hulang sagot ng mga bata batay sa sariling  karanasan. Ibigay ang mga
tamang sagot pagkatapos ng kuwento.

4. Paglalahad
Pagbasa ng kuwento

 Basahin ng guro ang teksto ng kuwento nang tuloy-tuloy.
 Muling basahin ng guro ang teksto magmula sa unang pahina habang itinuturo ng

pointer ang ilalim ng mga pangungusap.



 Magtanong ukol sa nilalaman ng teksto ng bawat pahina at magbigay ng
naghihinuhang tanong ukol sa susunod na pahina at hayaang magbigay ng sariling
palagay o hinuha ang mga bata. Gawin ito hanggang sa huling pahina ng kuwento.

 Pagbasa ng mga bata ng kuwento sa paraang “Choral Reading”.

5. Pangkatang Gawain
 Pangkat I: “Ay Kulang”

Buuin ang puzzle sa pamamagitan ng pagdidikit ng nawawalang bahagi ng katawan
ng kuwago sa larawan.

Si Wako ang Matalinong  Kuwago

Si Wako ay isang kuwago. Kakaiba siya sa lahat ng kuwago. Siya ay mahilig
magbasa at magsulat. Hindi siya tulad ng ibang kuwago na tulog nang tulog. Lahat ng
aklat ay binabasa ni Wako.

Isang araw, nagpulong ang lahat ng mga kuwago upang parusahan si Wako.
Ngunit ipinaliwanag ni Wako ang kahalagahan ng pagbabasa at nang pagiging
marunong magsulat.

Sinubukan ni Wako na magkuwento. Nagulat ang matatandang kuwago sa
galing ni Wako. Lahat ng mga kuwago ay tuwang-tuwa na makinig sa kanya.

Tinuruan sila ni Wako na magbasa at magsulat ng bilang.

Magmula noon ay nagbago ang buhay ng mga kuwago. Hindi na sila tulog nang
tulog. Sila ay naging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat.

Naging modelo para sa kanila si Wako.
Eight – Week Curriculum
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 Pangkat II: “Artista Ka Ba”
Isadula ang ginawa ni Wako upang siya ay tumalino. Gamitin ang iba’t ibang bahagi
ng katawan.

 Pangkat III: “Bumilang Ka”
Bilangin ang mga aklat na nabasa na ni Wako.

 Pangkat IV: “Iguhit  Mo”
Ano kaya ang nararamdaman ng mga kaibigan  ni Wako nang sila ay natutong
magsulat at magbasa? Iguhit ang masayang mukha o malungkot na mukha sa loob
ng bilog.

Pasagutan ang “prediction chart”
Isulat ang tamang sagot sa huling hanay.
Sino ang matalinong kuwago?
Ano-ano ang mga bahagi ng katawan ng kuwago?
Pakinggan natin ang pag-uulat ng Pangkat I
 Pangkat I: “Ay Kulang”

Anong bahagi ng katawan ng kuwago ang katulad ng bahagi ng katawan mo?
Paano kumilos ang kuwago? Gagayahin ito ng pangkat II.

 Pangkat II: “Artista Ka Ba”
Aling kilos ni Wako ang nagustuhan mo?
Ilang aklat ang nabasa ni Wako?
Pakinggan  natin ang Pangkat III.



 Pangkat III: “Bumilang Ka”
Paano isulat ang bilang na sampu?
Ano ang naramdaman ng mga kaibigan ni Wako ng sila ay natutong magsulat at magbasa?
Pakinggan natin ang Pangkat IV.

 Pangkat IV: “Iguhit  Mo”
Anong katangian ni Wako ang dapat gayahin ng mga batang tulad ninyo?

IKALAWANG ARAW:
1. Balik – aral

 Magpakita ng mga larawan. Tumawag ng ilang bata upang iayos ang mga larawan
ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento. Ilagay sa pocket chart
ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento.

1 2 3 4

 Ipalahad ang mga larawan mula kaliwa-pakanan.

2. Paglalahad
Ipakita muli ang larawan ni Wako at bumuo ng webbing sa tulong ng mga
pangungusap hango sa kuwentong binasa.

Kakaiba siya sa lahat ng kuwago.

Tinuruan sila ni Wako na magbasa at magsulat ng bilang.

Sila ay naging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat.

Lahat ng mga kuwago ay tuwang-tuwa na makinig sa kanya.

Naging modelo para sa kanila si Wako.



 Tumawag ng ilang bata upang ihanay ang mga flashcard ng pangungusap sa web.
Itanong sa mga bata kung anong salita ang naiba o binigyang-diin sa bawat
pangungusap.
Isulat sa pisara ang mga salitang ito.

siya sila
kanya kanila

3. Talakayan

 Ano-ano ang mga panghalip na ginamit sa pangungusap?

 Ano ang panghalip?
Ipaliliwanag ng guro sa bata na ang panghalip (o pronoun) ay bahagi ng pananalita
na inihahali o ipinapalit sa pangngalan (noun) upang mabawasan ang paulit-ulit na
pagbanggit sa pangngalan na hindi magandang pakinggan.

Halimbawa:
1. Si Jose (pangngalan) ay bumili ng bangus.

Siya ay bumili ng bangus.
2. Sina Jose at Pedro ay naliligo sa ilog.

Sila ay naliligo sa ilog.

 Magbigay ang guro ng iba pang panghalip.

 Hayaang pagtambalin ng mga bata ang mga flashcard ng panghalip na ipinaskil ng
guro.

4. Mga Pagsasanay
Pangkatin sa 4 ang klase at gawin ang laro.

ako kayo

siya

ikaw

sila ako

tayo ikaw

sila

tayo

silakayo



 LARO - (Thumbs Up or Thumbs Down)
Ituro paitaas ang hinlalaki kung ang marinig sa guro ay panghalip at ituro paibaba
ang hinlalaki kung hindi naman ito  panghalip.

1.damo 6. sila
2. kayo 7. tayo
3. ako 8. aklat
4. dasal 9. kuwago
5.ikaw 10. siya

 Pair –Share: Pangkatin nang dalawahan ang mga bata sa bawat grupo. Hayaang
magtulungan  ang magkatabi o ang magkakampi sa pagsagot gamit ang illustration
board at chalk.

Sa hudyat na Go! ipasulat sa mga bata ang kanilang sagot at sa hudyat na Stop!
ipataas ang mga ito.

 Bilugan ang mga panghalip
1. ( dala, dagat, sila )
2. ( dami, tayo, dama )
3. ( duhat, dugo, ako )
4. ( kayo, damit, dike )
5. ( dilis, ikaw, duyan )
6. ( dalawa, dagta, siya )

 Bilugan ang panghalip na kapareho ng panghalip na nasa loob ng kahon.
[daga, tayo, dila]

[sila, singsing, hangin]

[nguso, ako, tungo]

[gulong, ngiti, ikaw]

[dila, kayo, dasal]

[siya, dagta, dalandan]

tayo

sila

kayo

ikaw

ako

siya



5. Pagtataya
Pasagutan ang tseklist.
Bilugan ang markang / kung ang salita ay panghalip at  ang x kung  hindi.

Hindi Oo
1. ikaw x /
2. bangka x /
3. siya x /
4. duhat x /
5. kayo x /

IKATLONG ARAW:
Pagpapakilala ng Letra - Hh
1. Balik – aral:
Laro: Ipasa ang bola mula sa unahan patungo sa kasunod na bata. Sabayan ng awit
ang laro gamit ang cassette. Magbibigay ng salitang nagsisimula sa tunog na /d/ ang
batang  mahintuan ng bola sa pagtigil ng tunog. Ituloy ang pagpasa ng bola kung
saan ito huminto.

Halimbawa:
daing dalawa damit
dugo doctor daga

2. Talakayan
Itanong:

 Saan nakatira ang mga kuwago?
 Saan dumarapo ang mga kuwago?
 Ano-ano ang makikita sa paligid ng puno? (halaman)

Ipakita ang larawan ng halaman.
 Sa anong tunog ito nagsisimula?

Iba pang halimbawa:
Magpakita ng larawan at salitang nagsisimula sa letrang Hh.

hukay hikaw hamon
hita habol hipon
hilo hatol hika
handa halaman



Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.
Sabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.

Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga salita, parirala, pangungusap at kuwento.

3. Pagpapakita ng guro ng susing larawan at susing salita.
halaman (plant)

Halimbawa:

 Paghahati at Pagbubuo ng Salita:
halaman h
hala ha
ha hala
h halaman

Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita – kukuha
Halimbawa:

 salita:
ha     la - hala hu     la - hula hu     say -

husay
ha     ba - haba ba ho - baho hi      ta - hita
hu     gis - hugis ha     sa - hasa

 parirala:
Langhapin natin
Sa halamanan mamasyal

 Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap:
Kukuha ng halaman si Hena. Kukuha
kukuha ng halaman kukuha ng halaman
kukuha Kukuha ng halaman si

Hena.
Sa halamanan tayo’y mamasyal.

ha la man

ha da Ni sa

ma go Ba ya

gay ba Gan la

kan so So man



Malinis ang hangin.
Malalanghap sa halamanan.

 kuwento:
Sa halamanan maganda ang tahanan. Dito ay may halamanan. Halina’t

mamasyal. Malinis ang hangin. Malalanghap sa halamanan.
Tanong :
 Saan masarap ang hangin?
 Ano ang makikita sa may tahanan?
 Ano ang masasabi mo sa hangin? Bakit?

 Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa tunog
/Hh/.

Ipatunog sa mga bata ang /Hh/.

 Hayaang ikahon ng bata ang letrang Hh at itunog ito.

 Basahin natin nang sabay-sabay ang larawan.
Ano ang unahang tunog ng mga salita?

4. Pagsulat ng letrang Hh
Sabihin:
Ito ang malaking letrang H na may tunog na /h/ (nasa flashcard)

 Ipakita ang wastong pagsulat ng letrang Hh na sinabayan ng bilang ang bawat
pagsulat ng guhit.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Itaas ang kamay na pansulat. Gayahin ang guro. Isulat sa hangin ang malaki at maliit
na letrang Hh na may kasabay na bilang. Isulat sa likod ng kaklase, sa palad, sa  letra
sa karton o sa liha

5. Pagsasanay
Lagyan ng guhit ang magkaugnay na larawan at salita

1.
a. luha

2. b. ahas

3. c. hikaw

hari

hikaw

halaman



4. d. hari

5. e. halaman

6. Paglalahat

 Anong letra ang tinalakay natin ngayon?

 Ano ang tunog nito? Bigkasin nga natin.

7. Pinatnubayang  Pagsasanay
a. Pangkatang Gawain: (Station)
Hatiin ng guro ang klase sa apat na pangkat.
Ang bawat pangkat ay dadaan/ lilibot sa 4 na pangkat.
Ang bawat isa ay magdadala ng lapis (maaaring gawin ito sa labas ng silid-aralan)

Basahing mabuti ang bawat panuto at isagawa ito nang maayos.
Sa hudyat ng pito ng guro ay lilipat sa susunod na station.

Station I: Bakatin ang malaking letrang H gamit ang daliri.
Station 2: Bakatin ang maliit na letrang h gamit ang daliri.
Station 3: Bakatin ang malaki na letrang H gamit ang lapis.
Station 4: Bakatin ang maliit na letrang h gamit ang lapis.

b. Dalawahang Gawain – (Sining)
Ang dalawang  bata ay magtutulungan sa paggawa ng maliit o malaking letrang  Hh
Bibigyan ng guro ang bawat grupo ng letra na kanilang bubuuin. Gamit ang mga
maliliit na buto at glue, lilikha sila ng letrang yari sa buto.
Pagpapaskil ng mga natapos na sining.
Paggagad sa mga natapos na gawain.

8. Malayang  Pagsasanay:
a. Kulayan ng pula ang lahat ng mga salitang may letrang Hh at asul kung wala ang

letrang na tinutukoy.
habol daga duhat
dila hita dagta

ahas

luha



dalaga dalawa tahan
kahon dugo mahal
handa hipon daliri

b. Sipiin ang pangungusap.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c. Isulat ang sumusunod na salita (Ididikta ng guro)
-------------------------- ----------------------------

1. -------------------------- 4. ----------------------------
-------------------------- ----------------------------

-------------------------- ----------------------------
2. -------------------------- 5. ----------------------------

-------------------------- ----------------------------

--------------------------
3. --------------------------

--------------------------

9. Paglalapat
Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang tunog at buuin ang salita.

1. ___ukay 4. 4. ___alaman

2. ___ari 5. ___olen

3. ___ikaw

hari

hikaw

holen

halamanhukay



10. Pagtataya:
Tseklist
Iguhit ang masayang mukha kung  ang salita ay may letrang Hh at malungkot na
mukha  kung wala.

_____ 1. habol _____ 6. duyan
_____ 2. tahanan _____ 7. kahon
_____ 3.dama _____ 8.hukay
_____ 4. hatol _____ 9. dugo
_____ 5.langka _____ 10. duhat

IKAAPAT NA ARAW:
1. Balik – aral
Flip and Match:
Ilagay sa pocket chart ang mga flashcard na nakatalikod.  Ito ay nahahati sa
dalawang hanay  na binubuo ng mga salitang nagsisimula sa letrang Hh. May isang
pagkakataon lang ang mga manlalaro na iharap ang magkapares na flashcard. Puntos
para sa manlalaro kapag naiharap ang magkatulad na salita at pagkakataon naman
sa ibang bata kung ito ay magkaiba.

A B

Halimbawa ng mga salitang nasa flashcard:
(hito, hipon, hikaw, handa, hamon, hukay)

Itanong:
Anong tunog nagsisimula ang mga salitang nasa flashcard?
Ipabigay ang tunog ng /Hh/ at ipasulat sa palad, likod, desk.
Pabigayin ang mga bata ng mga halimbawa sa paligid na nagsisimula sa letrang Hh.

2. Paglalahad

 Itanong:
Sino ang matalinong kuwago? (Wako)



Anong masasabi mo kay Wako?
Sa anong tunog nagsisimula ang pangalan ng kuwago?
Ano ang unahang tunog ng salitang Wako?

Ipasabi ang unahang tunog nito. /w /

3. Pagpapakita ng guro ng susing larawan at susing salita.
watawat (flag)

Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga salita, parirala, pangungusap at kuwento.

Halimbawa:

 Paghahati at Pagbubuo ng Salita:
watawat w
wata wa
wa wata
w watawat

Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita – sagisag

 Pagpapakita ng mga larawang nagsisimula sa letrang Ww.
walo walis
watawat waling- waling
wala wika

 Anong tunog ang narinig mo sa mga larawan?
Ibibigay ng guro ang tunog ng /Ww/
Habang nakikinig ang mga bata. Ibibigay ang tunog nang tatlong beses.

Pagkilala sa letrang Ww
Ipakita ang flashcard ng letrang Ww na gawa sa liha.

wa ta wat

wa gay way kas

hi ta a sik

law la wat lo

wi ka was to



Ito ang malaking W at maliit na w, ang tunog nila ay  /w/
Iparinig ang tunog nang tatlong beses.

Pagbuo ng Parirala
magwalis ka ay galis
walang ipis ay tiyak

 Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap:
watawat ang isa sa sagisag ng ating bansa watawat
watawat ang isa sa sagisag watawat ang isa sa

sagisag
watawat ang isa watawat ang isa sa
watawat sagisag n gating bansa

Magwalis ka nang magwalis.
Walang ipis kung malinis.
Walang galis kung malinis tayo.

Pagbuo ng kuwento

Halina at Maglinis
Magwalis, magwalis. Hanggang sa luminis.

Ating paligid ating linisin.
Tiyak walang galis. Pagkat walang daga at ipis.

Kapag malinis ang paligid.

 Pagsulat ng Letrang Ww
Isulat ang letrang Ww sa hangin, mesa, palad, likod kasabay ng pagbilang ng dami ng
istrok o linya ng letra.

4. Pagsasanay:
Sabihin kung nasa unahan, gitna o hulihan ng salita ang tunog na /Ww/.

1. hawla
2. kuweba
3. wala



4. hikaw
5. walis

5. Paglalahat

 Anong letra ang tinalakay natin ngayon?

 Ano ang tunog nito? Bigkasin nga natin.

6. Pinatnubayang Pagsasanay:
a. Ipakita ang wastong pagsulat ng malaking letrang W at maliit na letrang w.
Bakatin ang letrang Ww gamit ang hintuturo. Pagkatapos bakatin, ipagpalit sa katabi
at

kung nakatapos na, ipasa sa  likuran. (Ang guro ay gagawa ng dalawang set ng
letrang Ww. Isulat ang putol-putol na letra sa malaking cardboard.”)

b. Bakatin ang malaki at maliit na letrang Ww sa guhit.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Malayang Pagsasanay:
a. Isulat nang wasto ang maliit at malaking letrang Ww at ang pangungusap.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b. Isulat ang sumusunod na salita (Ididikta ng guro)
-------------------------- ----------------------------

1. -------------------------- 4. ----------------------------
-------------------------- ----------------------------

-------------------------- ----------------------------



2. -------------------------- 5. ----------------------------
-------------------------- ----------------------------

--------------------------
3. --------------------------

--------------------------
c. Bilugan ang lahat ng letrang Ww sa mga salita.

bangaw tumawa buwis
liwanag giwang ngawa
sawali wala wika

8. Paglalapat:
Panuto: Piliin ang kasintunog ng mga salitang nasa kaliwa ng  kahon.
Ilagay ang letra lamang.

9. Pagtataya:
Panuto: Pagdugtungin ng guhit ang larawan sa pangalan nito.

walis

watawat

kawali

walo

sawa

IKALIMANG ARAW
Pagsasama ng LETRA
1. Balik – aral

A B Sagot
1. walis walo hukay ______
2. langaw hika alingawngaw ______
3. kawa duhat sawa ______
4. gawain gawa habol ______
5. hikaw handa hataw ______

watawat

sawa

walis

kawali

walo



Ihanay sa bawat kolum ang mga salitang nasa pocket tsart.  Isulat sa kolum A kung
ito ay salitang nagsisimula sa tunog na /Hh/ at B kung ang salita ay nagsisimula sa
tunog na /Ww/.

walo hamon
hito watawat
handa wika

Pagbigayin ang mga bata ng iba pang salitang nagsisimula sa tunog na /Hh/ at
pagkatapos ay /Ww/.
Ipasulat sa hangin, palad, likod ang Hh at Ww na sinasabayan ng pagbilang ng dami
ng istrok nito.

 Ipakita ang mga flashcard ng mga letrang napag-aralan na.

Mm Aa Ss Ii Oo Ee Bb Uu Tt Kk

Ll Yy Nn Gg Rr Pp NGng Dd Hh Ww

2. Pagsasama ng mga tunog sa pagbuo ng mga pantig
Ipabigkas ang tunog ng bawat isa at sabihin. Bubuo tayo ngayon ng mga pantig mula
sa mga tunog na ito.

Halimbawa:
/h/  at  /a/    =    ha
/t/  at  /a/     =    ta
/a/  at /w/    =    aw

 Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga pantig na gamit ang mga flashcard ng mga
titik o tunog na napag-aralan na.

A

/Hh/

B

/Ww/



Halimbawa:

ha ah
la al
wa aw
ta at

Ipabasa sa mga bata ang mga nabuong pantig.
3. Pagbuo ng salita
Ilahad ang mga flashcard ng mga pantig na nabuo at sabihin: “ Mula sa mga pantig
na nabuo natin ay bubuo naman tayo ng mga salita.

Halimbawa:
ha - taw      =     hataw ta - wa     =     tawa
ha - law      =      halaw la - wa     =      lawa
ha - la          =     hala ta - la =     tala

 Ipakita ang iba pang mga mabubuong salita mula sa letra o tunog na napag-aralan
na.

walo walis wala tawilis
hikaw kawali kawa buwis

sawali sawa buwaya
alingawngaw
tumawa katawan watawat bangaw
wika waling-waling ngawa gawain
hataw liwanag giwang langaw

Gabayan ang mga bata sa pagbasa.
Ipabasa nang lahatan, pangkatan, dalawahan, isahan at boluntaryo ang flashcard.

4. Pagsasanay
Laro: “Bring Me Game”
Pamamaraan: Ipadala sa harapan ang mga salitang binigkas o sinabi  ng guro.
Hatiin ang mga bata sa dalawang grupo. Ibigay sa grupo ang set ng mga salita na
gagamitin sa laro.  Ipadala sa harapan ang mga salitang binigkas o sinabi  ng guro.

habol duhat walo
hamon mahal walis
hipon tahan wala



Ipasabi sa mga bata kung ito ay may tunog na /Hh/ o tunog na /Ww/.
5. Pinatnubayang Pagsasanay
Panuto: Ipabasa ang talata.

Tanong:
 Ano ang mga sumasagisag sa ating bansa?
 Ano-ano ang kulay ng watawat?
 Ilan ang sinag ng araw sa watawat?
 Paano mo ipakikita ang paggalang sa ating pambansang watawat?
 Kailan itinataas ang watawat ng Pilipinas?
 Bakit dapat igalang ang watawat ng Pilipinas?

6. Malayang Pagsasanay
a. Panuto: Isulat ang unang tunog ng ngalan ng larawan.

___tawat ___laman ___lis

___ri ___lo ___mon

7. Paglalapat
Kulayan ang kahong may titik o pantig na tulad ng nasa labas:

aw
ha
w

ah
wa

al as ay aw am

ma ha sa nga wa

h ng d s w

ah ar ad an ak

ba ka la ga ta

Watawat ang isa sa sagisag n gating bansa
Pula puti at bughaw ang kulay nito.
May tatlong bituin ito.
May araw ito na may walong sinag.
Alagaan natin an gating watawat.



8. Pagtataya
a. Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Guhitan ng puso ang simulang letra ng
larawan.

W l a w k h y

h w I t a w

w S l I h t

b. Isulat ang malaki at maliit na letrang Hh at Ww sa guhit.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c. Isulat nang wasto ang maliit at malaking letrang Hh at Ww.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

walo

hikaw watawat

hukay

hitawalis



Week 16

IV. MGA LAYUNIN
Ang mga mag- aaral ay inaasahang:

8. Naipakikita ang pagmamahal at paggalang sa mga nakakatanda(values)
9. Nalalaman ang kahulugan ng mga salita batay sa ilustrasyon(Talasalitaan)
10. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng

pagsasabi kung ano ang una, pangalawa at pangatlo(oral)
11. Nahuhulaan ang kuwento batay sa nalalaman tungkol sa mga tauhan(activating

knowledge)
12. Nakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pakikipagsulatan

at pakikipag-usapan(book and print)
13. Nakikilala ang pangalan ng mga bagay(grammar awareness)

14. Nakikilala ang mga letra sa ibinigay na salita(alphabet knowledge)

15. Naibibigay  ang mga tunog ng mga letra sa alpabeto Cc/Jj(word recognition)
16. Naibibigay ang unahang tunog katinig ng ibinigay na salita

(Phonological  Skills)
17. Naisusulat  ang mga pantig, salita, parirala na may tamang pagitan ng mga

letra,salita at parirala(Handwriting)

18. Naisusulat ang malaki at maliit na letrang Cc/Jj(Handwriting)

19. Napapagtapat-tapat ang salita at larawan(Handwriting)
20. Naiintindihan na may tamang pagbabaybay ng mga salita(Spelling)

V. PAKSANG ARALIN
Paksa : GLR/CT : “Ang mga Bisita ni Tata Celso”

1. Talasalitaan: Nalalaman ang kahulugan ng mga salita batay sa ilustrasyon
2. Pagbigkas sa Wika: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento
mula  una, pangalawa at pangatlo
3. Pag-unawa sa binasa:

a. Pagpapasigla sa Kaalaman: Nahuhulaan ang kuwento batay sa
nalalaman tungkol sa mga tauhan

b. Kasanayan sa Aklat at Paglimbag: Nakikipagtalastasan sa
pamamagitan ng pakikipagsulatan at pakikipag-usapan(book and
print)

4. Kasanayan sa Wika: Nakikilala ang pangalan ng mga bagay

5. Kaalaman sa Alpabeto: Nakikilala ang mga letra sa ibinigay na salita

6. Pagkilala sa Salita: Naibibigay  ang mga tunog ng mga letra sa alpabeto
Cc/Jj



a. Ponolohiyang Kasaysayan: Naibibigay ang unahang tunog katinig
ng

ibinigay na salita
7. Pagsulat: Naisusulat  ang mga pantig, salita, parirala na may tamang

pagitan ng mga titik, salita at parirala

a. Naisusulat ang malaki at maliit na letra Cc/Jj

b. Napapagtapat-tapat ang salita at mga larawan
c. Pagbabay: Naiintindihan na may tamang pagbabaybay ng mga

salita

Reference: K-12 Curriculum,
Makilala mo kaya…, (mga pahina 33, 53)
Mabasa mo kaya?.. (mga pahina 42-45)

Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na
Cc/Jj, flashcard ng mga pantig, mga salita at mga parirala,
illustration board

Value: PAGMAMAHAL AT PAGGALANG SA MGA NAKAKATANDA

Tema: AKO AT ANG AKING PAMILYA

VI. PAMAMARAAN
 UNANG ARAW:

A. Gawain bago bumasa
1. Paghahawan ng Balakid

Ibigay ang mga kahulugan ng mga salita batay sa pangyayari sa
kuwento

upo – larawan batang nagmamano - pagsasakilos
patola – larawan bata - larawan
buto – larawan bisita - larawan

2. Pagganyak
1. Mga bata may lolo at lola pa ba kayo?
2. Iginagalang ba ninyo ang inyong mga lolo at lola? Bakit?

3. Pangganyak
Pagpapakita ng larawan ng mga batang nagmamano sa matatanda:

 Mga bata, tingnan ninyo ang mga nasa larawan. Ano ang
ginagawa ng mga bata? Bakit kaya?



B. Gawain HABANG NAGKUKuWENTO
1. Pagbasa ng kuwento ng guro
Basahin ng guro ang teksto ng kuwento nang tuloy-tuloy.

 Mga bata, may babasahin akong isang kuwento. Ito ay tungkol
sa:

“ANG MGA BISITA NI TATA CELSO,”

“ANG MGA BISITA NI TATA CELSO”

Pacita: Carina…Vina halikayo.
Vina: Narito ba si Tata Celso, Pacita?

Pacita: Oo, Vina, narito.

Mga bata: Mano po,Tata Celso.
Tata Celso: Ano ba mga bata?

Mga bata: Hihingi po kami ng buto ng upo at patola.

Tata Celso: Aba, oo! Marami ako.

C. GAWAIN MATAPOS BUMASA
1. Pagtalakay

Tanong :
Sino ang binisita ng mga bata?
Sino-sino  ang bisita ni Tata Celso?
Bakit sila bumisita kay Tata Celso?

Saan pumunta ang mga bata?
Sino ang kanilang binisita?
Paano ang ginawang pag-aasikaso ni Tata Celso sa mga

bisita?
Panoorin ang ginawa ng:

Maganda ba ang pagtanggap ni Tata Celso sa kanila?
Ano ang ginawa ng mga bata pagkakita kay Tata Celso?

Tingnan ang gawa ng:

Nagmano ba ang mga bata kay Tata Celso?
Nagpapakita ba ng pagmamahal at paggalang ang mga

bata? Bakit?
Bakit bumisita ang mga bata kay Tata Celso?



Binigyan ba sila ng kanilang hinihingi?
Ano ang gagawin ng mga bata sa mga buto ng patola at

upo?
Tingnan ang gawa ng:

Itinanim ba ng mga bata ang mga buto?
Bakit nila itinanim ang mga buto?
Maganda ba ang ginawa ng mga bata? Bakit?
Tutularan ba ninyo ang mga bata sa kuwento?
Anong bahagi ng kuwento ang inyong nagustuhan? Bakit?

2. Pangkatang Gawain:

PANGKAT I: “ANG AKING MGA BISITA”
Isagawa kung paano ninyo inaasikaso ang inyong

mga bisita.

PANGKAT II: “MAGMANO TAYO”
Kulayan ng dilaw ang larawan kung ito ay

nagpapakita ng pagkamagalang.

PANGKAT III: “MAGTANIM TAYO”
Bilugan ang tamang ginawa ng mga bata sa buto ng

patola at upo.

 IKALAWANG ARAW
Wika

1. Balik –aral
Muling balikan ang kuwentong narinig “ANG MGA BISITA NI TATA CELSO”

Sino ang binisita ng mga bata?
Sino-sino  ang bisita ni Tata Celso?
Bakit sila bumisita kay Tata Celso?

2. Paglalahad:
Sa pamamagitan ng pagtatalakayan:

Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan ng bagay sa kuwento
buto upo patola



Vina

buto

patola

upo

Magbibigay ang guro ng iba pang pangalan ng bagay gamit ang
mga larawan mula sa kuwento

patola upo buto

Magpapakita pa ang guro ng ibang larawan ng bagay at ipasasabi sa mag-
aaral ang pangalan ng mga ito.

3. Paglalahat
Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng ngalan ng bagay?

4. Mga Pagsasanay
Pagsasanay A :

Pangkatang Gawain
Igrupo ang mga bata sa apat para sa isang laro:

A. Laro 1 : “Palakpakan”
Pumalakpak ng isa kung ang larawan ay tumutukoy sa bagay at

ibaba kung hindi .
dyip gagamba              mesa silya
lapis               babae aso                    tasa

B. Laro 2:  “Idikit mo Ako”
Idikit sa pisara ang mga larawan kung ito ay ngalan ng bagay

mesa pusa bulaklak damit

Pagsasanay B:
Kulayan ng pula ang puso kung ito ay pangalan ng bagay.

1. 3.

2. 4.



Larawan ng carrot

Kahon at Salita

5. Pagtataya:
Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kuwento mula una,

pangalawa at pangatlo. Lagyan ng bilang 1,2,3 ang nakalaang patlang sa gilid ng
pahayag.

___Humingi ng buto ng patola at upo ang mga bata.
____Nagmano ang mga bata kay Tata Celso.
____Bumisita ang mga bata kay Tata Celso.

6. Kasunduan:
Sumulat ng limang ngalan ng bagay sa kwaderno.

 IKATLONG ARAW
Letrang Cc

PAGPAPAKILALA  SA LETRA - Cc
1. Balik -aral : Muling balikan ang kuwentong narinig

“ANG MGA BISITA NI TATA CELSO”
 Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan sa kuwentong narinig

Mga bata, ano-ano ang mga pangalan ng tao sa kuwentong inyong
narinig

Tata Celso Carina Vina Pacita
 Basahin ng guro ang pangalan ng tao sa kuwento

Pakikinggan ng mga bata ang tunog  ng letrang  C
2. Paglalahad:

Ibigay ng guro ang tunog ng /C/
Pagpapakita ng guro ng tamang tunog /c/ - (k) kung katumbas ng

k/k
Hal.

Carrot

car rot



Larawan ng
center

Kahon at Salita

Pagpapakita ng guro ng tamang tunog /c/ - (si) kung katumbas ng
s/s

Hal.

Center

 Pagpapakita ng guro ng iba pang larawan na nagsisimula sa tunog /c/ na
katumbas ay /k/

Cory cola Carol carrot
 Pagpapakita ng guro ng iba pang larawan na nagsisimula sa tunog /c/ na

katumbas ay /si/
Cecilia Cellphone Cebu

Cypress

3. Paglalahat
Ano ang unahang tunog ang mga salita o larawan.

Sabay-sabay nating basahin ang pangalan ng larawan:
C /si/ C/k/
Celso Cavite Carla
Cynthia Calamba carrot

Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa
tunog /c/.
Pagbigayin ng pangalan ang mga kamag- aral na nagsisimula sa letrang
Cc.

4. Pagsusulat
PAGSULAT NG LETRANG   Cc

Pagpapakita ng guro ng malaking letrang C at maliit na letrang c
Mga bata, ito ang malaking letrang C na may tunog na /si/ at /k/

(nasa flashcard)
 Isusulat ng guro sa pisara ang letrang C na may  kasabay na bilang.

Mga bata, itaas ang kamay na pasulat. Gayahin ang guro. Isulat sa
hangin ang malaking letrang C na may kasabay na bilang.

 Isulat sa likod ng klaklase at sa palad, likod, hangin etc. na may kasabay na
bilang

Sino ang makakasulat sa pisara?

cen ter



Paghahati at Pagbuo ng salita

PAGSUSULAT
 Bakatin ang malaking letrang C maliit na letrang c sa tulong ng ginupit na

letra sa karton.
 Gawing gabay ang panandang bilang
 Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang C
 Isulat nang wasto ang malaking letrang C sa illustration board na may guhit

na asul at pula
----------------------------------------------------

-----------------------------
----------------------------------------------------

-----------------------------
----------------------------------------------------

-----------------------------
 Sipiin ang mga letrang Cc

-----------------------------------------------------
----------------------------

-----------------------------------------------------
----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

5. Pagbasa ng pantig na nabuo

ca ce ci co cu
cam cab car cat cas

6. Paghahati at Pagbuo ng salita

carrot c
car

car
c
carrot

ca ki cat in

lot ra na net

mel bi me la

rol le u sa



Malaking kahon

Salitang ginagamit sa
pagbuo ng salita

Malaking kahon

7. Pagbasa ng mga pantig sa loob
ng malaking kahon
c/k/

c/si/

8. Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita

kinain    cabinet
camel
Carlos     Carla    Carol
casa      Carmi
computer

9. Pagbasa ng parirala
nasa cabinet ang camel sina Carla at Carlos
nasa mesa        si Carmi       ang computer

pu ter com car

can non los mi

cen cel cyn in

lot ra na net

cel bi me la

rol le u sa

lia ter com car

can non los mi



Paghahati at
Pagbubuo ng
Pangungusap

10. Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap

Kinain ni Carol ang carrot.
kinain
kinain ni Carol
kinain ni Carol
kinain
Kinain ni Carol ang carrot

11. Pagbasa ng pangungusap
Ang carrot ay nasa mesa.
Sina Carla at Carlos ay sumakay sa camel.
Ang computer ay nasa mesa.
Si Carmi ay nag-aayos sa cabinet.

12. Pagsasanay :
Bilugan ang lahat ng salita na may letrang C:

kalesa camel Carmina kabayo
Carol mani aso Carla

13. Pagtataya:
Pakinggan ang mga salitang binabasa ng guro. Kahunan kung ang

unahang titik C ay may tunog na /si/ o /k/:

1. Celso c/si/ c/k/

2. Carla c/si/ c/k/

3. Cypress c/si/ c/k/

4. carrot c/si/ c/k/

 IKAAPAT NA ARAW
1. Balik-aral

Mga  bata, balikan natin ang ating napag-aralan tungkol  sa
letrang Cc
Ipakita ang mga larawan na nagsisimula sa titik Cc na may

katumbas na tunog c/si/ at c/k/

Carol /k/ carrot/k/ Cebu/si/ camera/k/ Cellphone/si/



Kahon at Salita

Itanong:
Alin sa mga larawan ang pangalan ng bagay?
Pagbigayin nang halimbawa ang mga bata nang pangalan

ng bagay
Ipabigay ang pangalan at tunog ng Cc
Ipasulat sa palad, likod, desk

2. Pagganyak
Pagsasabi ng  tamang baybay ng mga salita

C-a-m-e-l =Camel     m-e-s-a=mesa      C-a-r-o-l=Carol C-
a-r-l-a=Carla

3. Paglalahad
a. Pagpapakilala sa letrang Jj

Pagpapakita ng larawan ng susing salita: Jacket

Jacket

Pagpapakita nang mga larawan na nagsisimula sa letrang
Jj

jelly Juan             Jose jam
Mga bata, ano-ano ang mga tunog ng letrang Jj batay sa

pangalan ng larawang aking nabanggit?
Ibibigay ng guro ang mga pangalan ng larawan isa-isa

(bigyang diin ang tunog ng letra)
Ito ay larawan ng /j/…jacket
Ito ay larawan ng /j/…jelly
Ito ay larawan ng /j/…jam
Ito ay larawan ng /j/…Juan
Ito ay larawan ng /j/…Jose
b. Pagkilala sa tunog na /j/

Anong tunog ang narinig mo sa pangalan ng mga larawan?
Ibibigay ng guro ang tunog ng /j/ habang nakikinig ang mga bata

Larawan
ng Jacket

Jac ket



Pagpapakita ng guro ng tamang tunog /j/ - (dy) kung
katumbas ng  /dy/

Pagpapakita ng guro ng tamang tunog /j/ - (h) kung
katumbas ng /h/

Ibigay ang tunog nang tatlong beses

Pagpapakita ng guro nang iba pang larawan na nagsisimula sa tunog /j/
na katumbas ay /dy/

judo Jelly Joji
Pagpapakita ng guro nang iba pang larawan na nagsisimula sa tunog /j/

na katumbas ay /h/
Juan Joaquin Juana Josefa              Jusi
4. Paglalahat:

Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o
larawan.

Sasabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.
Sabay-sabay nating basahin ang pangalan ng larawan:

J/dy/ J/h/
Jovy Juan
Joji Jose

Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula sa
tunog /j/.
Pagbigayin ng pangalan ang mga kamag- aral na nagsisimula sa letrang
Jj.

5. Pagkilala sa letrang Jj
Ipakita ang flashcard ng letrang Jj na gawa sa clay

Ito si nanay J at si baby j, ang tunog nila ay /dy/ at /h/
Iparinig ang tunog ng tatlong (3) beses

6. Pagsulat nang titik Jj
Ipakita ang wastong pagsulat ng malaking letrang J at maliit na

letrang j.
(Babakatin nang guro ang letra sa flashcard gamit ang daliri)

Tumawag ng boluntaryo sa klase upang gawin ang ginawa ng guro

Isulat ang letrang Jj sa hangin, mesa, palad, likod kasabay ng

pagbilang ng istrok o linya ng letra

 Sipiin ang mga letrang Jj
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------



Paghahati at Pagbuo ng salita

Salitang ginagamit sa
pagbuo ng salita

Malaking kahon

Salitang ginagamit sa
pagbuo ng salita

7. Pagbasa ng pantig na nabuo

ja je ji jo ju
jam jar jas jet jen

8. Paghahati at Pagbuo ng salita

jacket j
jac

jac
j

jacket

9. Pagbasa ng mga pantig sa loob ng malaking
kahon

j/dy/           c/si/ j/h/

10. Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita

jacket

Jose

11. Pagbasa ng parirala
ang jar si Jacob ang jacket
ni Jose               si Juana       sa Jala-jala

12. Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap

ja nap nay har

je jo na net

mel hi me la

rol jua rap se



larawan

1. jacket

2. juan

3. jam

4. jelly

5. jose

Paghahati at
Pagbubuo ng
Pangungusap

Jacket ba iyan ni Jacob?
jacket
Jacket ba iyan?
Jacket ba iyan?
jacket

Jacket ba iyan ni Jacob?

13. Pagbasa ng pangungusap
Si Jacob ay may suot na jacket.
Si Juana ay nasa Jala-jala.
Ang jar ay dala ni Jose.

14. Pagsasanay
1. Letter Box

Ikahon ang lahat nang malaki at mallit na letrang Jj

J B j M X n

C l J j h A

T j s J o j

Sipiin ang letrang J at maliit na letrang j

---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

15. PAGTATAYA: Pagtapat-tapatin
Panuto: Pagtapatin ng guhit ang pangalan at larawan nito.



 Day 5
PAGSASAMA NG LETRANG Cc at LETRANG Jj

1. Balik-aral
Pag-aralan ang napag-aralan mula sa unang araw hanggang sa
ikaapat na araw.
Itanong kung ano ang unang tunog ng letrang Cc at Oo
Itanong kung ano ang unang tunog ng mga larawan

Celia Cebu Carla
 Itanong kung ano ang unang tunog ng mga larawan

Joji jam Jose
Alin sa mga salita ang pangalan ng tao?
Magbibigay ang mga bata ng halimbawa
Papagbigayin ang mga bata ng salitang nagsisimula sa

tunog na c/si/ o c/k/ at j/dy/
o       j/h/
Ipasulat sa hangin, palad, likod ang letrang Cc at letrang Jj

na sinasabayan nang pagbilang ang dami ng istrok
Ipakita ng guro ang flashcard ng C at tunugin nang guro at

pagkatapos ay mga bata. Gawin ng tatlong
(3) beses
Ipakita ng guro ang flashcard nang j at tunugin ng guro at

pagkatapos ay mga bata. Gawin ng
tatlong(3) beses.

2. PAGBUO NG MGA PANTIG GAMIT ANG LETRANG C,
LETRANG J AT MGA PATINIG NA A,E,I,O,U

c/si/+a=ca/sa/   c/si/+e=ce/se/     c/si/+i=ci/si/     c/si/+o=co/so/
c/si/+u=cu  /su/

j/dy/+a=ja/dya/ j/dy/+e=je/dye/     j/dy/+i=ji/dyi/  j/dy/+o=jo/dyo/
j/dy/+u=ju/dyu/

Mga bata, sabay-sabay nating babasahin ang mga nabuong pantig
gamit ang mga letrang c at j



3. PAGSASANAY
Panuto: Salungguhitan ang mga unang pantig sa ibibigay na salita:

1. Cecilia
2. Jacky
3. Jose
4. Joji
5. jar

4. PAGBUO NG SALITA GAMIT ANG MGA PANTIG NG
LETRANG C, LETRANG Z AT IBA PANG MGA PANTIG

Ca  +  ra  =  Cara Jo  +  jo  =
Jojo

Ca  +  lam  +  ba  =  Calamba Ja  +  na  =
Jana

Ce  +  non  =  Cenon Jo  +  se  =
Jose

Ce  +  bu  =  Cebu Ja +  la  +  Ja  +  la  = Jala-
Jala

5. PAGPAPAKILALA NG MGA SALITA NA “ANG”,
“ANG MGA”, “SI”,”SINA”, “MAY”, “MAY MGA” SA
UNANG KITA

Pagbuo ng parirala gamit ang mga salita na  “ang”, “ang mga”,
“si”,”sina”, “may”, “may mga” sa unang kita

si Cara mga jelly may mga jam
sina Cecilia at Jacky      ang Jala- Jala  ang magpinsan na  Jose at Carla

6. PAGBUO NG PANGUNGUSAP

Si Cara ay kumakain ng jelly.
Ang magpinsang  Jose at Carla ay namasyal sa Jala-Jala.
Sina Cecilia at Jacky ay may hawak na jam.

*Mga bata sabay-sabay nating basahin ang pangungusap.



Larawan ng
cola

Larawan ng
jusi

Larawan ni
Cecilia

7. PAGTATAYA: Connect the picture with its beginning
sound

Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang  unahang tunog ng pangalan nito.

c/si/
c/k/

j/dy/
j/h/

c/si/
j/h/

PAGSUSULAT
Isulat ang malaki at maiit na letrang Cc at Jj

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

Week 17

VII. MGA LAYUNIN
Ang mga mag- aaral ay inaasahang:

21. Naipapakita ang tatag ng paniniwala sa Diyos(values)
22. Nalalaman ang kahulugan ng mga salita batay sa ilustrasyon(Talasalitaan)
23. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng

pagsasabi kung ano ang una, pangalawa at pangatlo(oral)
24. Nahuhulaan ang kuwento batay sa nalalaman tungkol sa mga tauhan(activating

knowledge)



25. Nakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pakikipagsulatan at pakikipag-usap(book
and print)

26. Nakikilala ang pangalan ng mga bagay(grammar awareness)
27. Nakikilala ang mga letra sa ibinigay na salita(alphabet knowledge)
28. Naibibigay  ang mga tunog ng mga letra sa alpabeto Ff/Zz(word recognition)
29. Naibibigay ang unahang tunog katinig ng ibinigay na salita

(Phonological  Skills)
30. Naisusulat  ang mga pantig, salita, parirala na may tamang pagitan ng mga

letra,salita at parirala(Handwriting)
31. Naisusulat ang malaki at maliit na letrang Ff/Zz(Handwriting)
32. Napapagtapat-tapat ang salita at mga larawan(Handwriting)
33. Naiintindihan na may tamang pagbabaybay ng mga salita(Spelling)

VIII. PAKSANG ARALIN
Paksa : GLR/CT : “Ang Panalangin ni Fatima”

1. Talasalitaan: Nalalaman ang kahulugan ng mga salita batay sa ilustrasyon
2. Pagbigkas sa Wika: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa

kuwento mula  una, pangalawa at pangatlo
3. Pag-unawa sa binasa:

a. Pagpapasigla sa Kaalaman: Nahuhulaan ang kuwento batay sa
nalalaman tungkol sa mga tauhan

c. Kasanayan sa Aklat at Paglimbag: Nakikipagtalastasan sa
pamamagitan ng pakikipagsulatan at pakikipag-usap(book and
print)

4. Kasanayan sa Wika: Nakikilala ang pangalan ng mga bagay
5. Kaalaman sa Alpabeto: Nakikilala ang mga letra sa ibinigay na salita
6. Pagkilala sa Salita: Naibibigay  ang mga tunog ng mga letra sa alpabeto

Ff/Zz
a. Ponolohiyang Kasaysayan: Naibibigay ang unahang tunog katinig

ng ibinigay na salita
7. Pagsulat: Naisusulat  ang mga pantig,salita, parirala na may tamang

pagitan ng mga letra,salita at parirala
a. Naisusulat ang malaki at maliit na letra Ff/Zz
b. Napapagtapat-tapat ang salita sa mga larawan
c. Pagbabay: Naiintindihan na may tamang pagbabaybay ng mga

salita
Reference: K-12 Curriculum,

Makilala mo kaya…, (mga pahina 41-44, 53-56)
Mabasa mo kaya?.. (mga pahina 33-34)



Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na
Ff/Zz, flashcard ng mga pantig, mga salita at mga parirala, illustration board

Pagpapahalaga: PANINIWALA SA DIYOS

Tema: AKO AT ANG AKING PAMILYA

Kuwento: ANG PANALANGIN NI FATIMA

IX. PAMAMARAAN
 UNANG ARAW:

a. Gawain bago bumasa
4. Paghahawan ng Balakid

Ibigay ang mga kahulugan ng mga salita batay sa pangyayari sa
kuwento

bagyo – larawan batang nanalangin-
pagsasakilos

batang natatakot– larawan bata - larawan
aso– larawan

5. Pagganyak
3. Mga bata, nagkabagyo na ba sa inyong lugar?
4. Ano ang inyong nararamdaman kapag mayroong bagyo? Bakit?
5. Ano ang ginagawa ninyo kapag may bagyo?

6. Pangganyak
Pagpapakita ng larawan ng batang nananalangin sa Panginoon:

 Mga bata tingnan ninyo ang mga nasa larawan. Ano ang
ginagawa ng mga bata?Bakit kaya?

b.Gawain HABANG NAGKUKuWENTO
7. Pagbasa ng kuwento ng guro

Basahin ng guro ang teksto ng kuwento nang tuloy-tuloy.

 Mga bata may babasahin akong isang kuwento. Ito ay tungkol
sa:

“ANG PANALANGIN NI FATIMA”,



“ANG PANALANGIN NI FATIMA”

Isang gabi, nagkaroon ng bagyo sa bayan ng mga
Ifugao. Takot na takot si Fatima. Yumakap siya sa kanyang Inang
Felising. “Huwag kang matakot, anak, hindi kita iiwan,” sabi ni
Inang Felising.

Nag-aalala rin si Inang Felising kay Mang Felipe dahil
hindi pa siya umuuwi sa bahay. Sa halip na mag-alala,
nanalangin ang mag-ina. Pagkatapos dumating si Amang Felipe
na basang-basa, kasama niya si Filong, ang alagang aso. Agad
nagpalit ng damit si Mang Felipe.

Ikinuwento niya kung paano siya nakaligtas sa baha sa
tulong ni Filong.

“Salamat sa Diyos dahil ligtas na si Amang Felipe,” wika
ni Inang Felising. “At iniligtas po siya ni Filong at higit sa lahat ng
ating Panalangin,” dugtong ni Fatima.

Tanong :
Ano ang nangyari sa lugar nina Fatima?
Ano ang ginawa nina Fatima para mawala ang kanilang pag-aalala?

C. GAWAIN MATAPOS BUMASA
1. Pangkatang Gawain:

 Bago talakayin, pangkatin sa apat (4) ang klase at ipagawa ang
mga gawain sa saliw ng tugtog “The Prayer”

PANGKAT I: “MAY BAGYO”
Tingnan ang mga larawan. Kulayan ang isang

pangyayari na may kinalaman sa bagyo

PANGKAT II: “MAGDASAL TAYO”
Ipakita ang dapat gawin kapag may hindi

inaasahang pangyayari sa atin.
(hal. May bagyo)

PANGKAT III: “LIGTAS PO AKO”
Bilugan ang larawan kung siya ay ligtas sa sakuna.



PANGKAT IV: “SALAMAT PO, DIYOS KO”
Iguhit ang pamilyang sama-sama sa pagdadasal sa
Diyos.

2. Talakayan
Itanong ng guro:

Saan nakatira sina Fatima?
Ano ang nangyari sa lugar nina Fatima?

Tingnan natin ang ginawa ng:

PANGKAT I: “MAY BAGYO”
Ano ang naging epekto ng bagyo sa atin?Masama ba o

mabuti? Bakit?
Bakit takot na takot si Fatima?
Sino ang yumakap sa kanya?
Ano ang ginawa nina Fatima at Aling Felising habang
hinihintay si Amang Felipe?

Panoorin natin ang gawa ng:

PANGKAT II: “MAGDASAL TAYO”
Bakit nagdasal sina Fatima at Aling Felising?
Bakit sila nag-aalala?
Ano kaya ang nangyari kay Amang Felipe?
Ligtas ba si Amang Felipe?

Tingnan ang gawa ng:

PANGKAT III:  “LIGTAS PO AKO”
Bakit nakaligtas si Mang Felipe?
May tumulong ba sa kanya? Ano?
Ano ang ginawa ni Amang Felipe pagdating ng bahay?
Tama ba ang ginawa ni Amang Felipe? Bakit?
Ano ang ginawa ng mag-anak pagkatapos makauwi si

Amang Felipe at ang asong si Filong?

 IKALAWANG ARAW
WIKA

1. Balik –aral
Muling balikan ang kuwentong narinig “ANG PANALANGIN NI FATIMA”

Saan nakatira sina Fatima?
Ano ang nangyari sa lugar nina Fatima?
Bakit nagdasal sina Fatima at Aling Felising



Larawan
ng tao

Larawan ng
bagay

2. Paglalahad:
Sa pamamagitan ng pagtatalakayan:

Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan ng tauhan sa kuwento
Fatima Aling Felising Amang Felipe asong

Filong
Magbibigay ang guro ng iba pang pangalan ng tao gamit ang mga

larawan mula sa kuwento
nanay bata         aso          tatay bahay

Magpapakita pa ng ibang larawan ng tao ang guro at ipasasabi sa mag-aaral
ang pangalan ng mga ito.

makaina abaka carrot jacket

3. Paglalahat
Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay?

4. Malayang Pagsasanay
Pagsasanay 1: Pangkatang Gawain:

Pangkatin ang mga bata sa apat para sa isang laro:
Laro: Itaas ang kanang kamay kung ang larawan ay tumutukoy sa tao

aso yoyo bata pusa
ama

Pagsasanay 2: “Idikit mo ako”
Pumunta sa pisara at idikit ang mga larawan sa puso kung ito ay
pangalan ng tao at idikit sa parisukat kung bagay.

folder flashlights Felipe Fara
Pagsasanay 3: “Connect me”
Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at salita

 JojoLarawan
Ng jacket



 jacket

 carrot

5. PAGTATAYA: “Deal or no Deal”
Panuto: Isulat ang Deal kapag ang pahayag ay totoo  at No Deal kapag ang
payahag ay di totoo.

______1.  Masaya si Fatima habang may bagyo.
______2.  Nakauwi si Amang Felipe nang ligtas.
______3.  Nagdasal sina Aling Felising at Fatima.
______4.  Nagkaroon ng pista sa lugar nina Fatima.
______5.  Sobrang nag-alala sina Fatima at Aling Felising.

6. KASUNDUAN
Magsaliksik sa pahayagan o diyaryo tungkol sa lagay ng panahon ngayon.

 IKATLONG ARAW
Letrang Ff

PAGPAPAKILALA SA LETRA Ff
1. Balik-aral: Muling balikan ang kuwentong narinig

“ANG PANGALANGIN NI FATIMA” kasabay ng tugtog na “Tha Prayer’
Ipabigay sa mga bata ang mga pangalan sa kuwentong narinig

Mga bata pakinggan ang mga pangalan sa kuwentong inyong narinig
Fatima Felipe
Felising Felong

 Basahin ng guro ang pangalan ng tao sa kuwento
Pakikinggan ng mga bata ang tunog ng letrang F
2. Paglalahad

Ano ang tunog ng letrang F?
Ibigay ng guro  ang tunog ng letrang F

c. Pagpapakilala sa letrang  Ff

Pagpapakita ng larawan ng susing salita: Folder

Larawan
ng carrot

Larawan ni
Jojo



Kahon at Salita

Folder

3. Pagtatalakay
*Mga bata, ano-ano ang gamit ng folder?

d. Pagkilala sa tunog na /f/
Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga larawan

Felising Fatima Fatima
Sasabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata

4. Paglalahat
Pahanapin sa paligid ang mga bata nang mga bagay na

nagsisimula sa tunog /f/
Pagbigayin ng pangalan ang mga kamag-aral na

nagsisimula
sa letrang F

Ipatunog sa mga bata ang Ff
Ipakita ang tsart nang mga salitang may letrang Ff
Basahin natin nang sabay-sabay ang larawan

Ano ang unahang tunog ng mga salita?

5. Pagsusulat
PAGSULAT NG LETRANG    Ff

Pagpapakita nang guro ng malaking letrang F at maliit na letrang f
Mga bata ito ang malaking letrang F na may tunog na

/f/(nasa
flashcard)

Isusulat ng guro sa pisara ang letrang F na may  kasabay na bilang.
Mga bata itaas ang kamay na pasulat. Gayahin ang guro.

Isulat ang malaking letrang F na may kasabay na bilang.
Isulat sa likod ng kaklase at sa palad, likod, hangin etc. na may
kasabay  na bilang

Fol der

Larawan ng
Isang Folder



Sino ang makakasulat sa pisara?
PAGSUSULAT

 Bakatin ang malaking letrang F maliit na letrang f sa tulong ng
ginupit na letra sa karton

 Gawing gabay ang panandang bilang
2

--------------------------------------------------------------------------------
-

1--------3--------------------------------------------------------------------
-----

--------------------------------------------------------------------------------
-

 Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang
letrang C

o Isulat nang wasto ang malaking t letrang C sa illustration
board na may guhit na asul at pula
--------------------------------------------------------------------------------

-
--------------------------------------------------------------------------------

-
--------------------------------------------------------------------------------

-
 Isulat nang wasto ang maliit na letrang f sa illustration board

na

may guhit na asul at pula

--------------------------------------------------------------------------------
-

--------------------------------------------------------------------------------
-

--------------------------------------------------------------------------------
-

 Sipiin ang mga letrang Cc
--------------------------------------------------------------------------------

-
--------------------------------------------------------------------------------

-
--------------------------------------------------------------------------------

-



Paghahati at Pagbuo ng salita

Malaking kahon

Salitang gamit sa pagbuo ng
salita

6. Pagbasa ng pantig na nabuo
fa fe fi fo fu
cam cab car cat cas

7. Paghahati at Pagbuo ng salita

Filipino Fi
Filipi Fili

Fili
Filipi

Fi Filipino

8. Pagbasa ng mga pantig sa loob ng malaking kahon

9. Salitang ginagamit sa pagbuo ng
salita

F
e
lipe Fatima

folder         Filipino
Felix foam

10. Pagbasa ng parirala
Mga folder sina Fatima at Felipe
wikang Filipino ang foam

11. Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap
Mabigat ang dalang folder ni Fatima.
Namasyal sa parke sina Felix at Fina.
Matalino si Felipe.
Si Farrah ay nakahiga sa foam.

12. MALAYANG  PAGSASANAY :

f i l i

p n o S

a m t U

g u k k

fa ti ma fol

der fi fe lix



Larawan ng
Ifugao

Larawan ni
Fatima

Pagsasanay 1: “Spell me’
Panuto: Isulat ang sumusunod na salita. (idikta ng guro)

__________________
4._______________

__________________
_______________
__________________
_______________

___________________
5._______________

___________________
_______________
___________________
_______________
__________________
__________________
__________________

Pagsasanay 2: “Fill me”
Panuot: Isulat ang letra upang mabuo ang salita

1. ___ilipino
2. ___ina
3. I__ugao
4. __e
5. ___atima

13. PAGTATAYA: “Who am I?”
Panuto: Pag-ugnayin ng guhit ang larawan sa pangalan nito

1.
Fatima

2.  folder



Larawan ng
folder

3.  Ifugao

14. Kasunduan
Maglista ng limang salita na may tunog ng letrang Ff

 Ikaapat na Araw
1. Balik-aral

Mga  bata, balikan natin ang ating napag-aralan tungkol  sa
letrang Ff
Ipakita ang mga larawan na nagsisimula sa letrang Ff na

may
tunog /f/

Felipe Fatima folder      Filipino    foam

Alin sa mga larawan ang pangalan ng bagay?
Pagbigayin nang halimbawa ang mga bata nang pangalan

ng
bagay

Ipabigay ang pangalan at tunog ng letrang Ff
Ipasulat sa palad, likod, desk

2. Pagganyak
Pagsasabi ng tamang baybay ng mga salita
F-e-l-i-p-e= Felipe F-a-t-i-m-a= Fatima
F-o-l-d-e-r= folder F-i-l-i-p-i-n-o = Filipino

3. Paglalahad

Pagpapakilala sa letrang Zz

Pagpapakita ng larawan ng susing salita: Zoo

Zoo
Larawan
ng Zoo



Kahon at Salita

4. Pagtatalakay
*Mga bata mahilig ba kayo sa mga hayop? Bakit?
*Saan madalas makikita ang iba’t ibang hayop?

Tingnan ang larawan ang  iba’t ibang hayop na makikita sa zoo

tigre zebra ahas
unggoy

*Nakikita ba ninyo ang mga larawan?
*Anong lugar dito sa Luzon ang may sikat na zoo? (Manila

Zoo)
Magpapakita ang guro ng larawan ng iba pang mga hayop na

makikita sa zoo

e. Pagkilala sa tunog na /z/
Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga larawan

Zoo zebra zero
Sasabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata

5. Paglalahat
Pahanapin sa paligid ang mga bata nang mga bagay na

nagsisimula sa tunog /z/
Pagbigayin ng pangalan ang mga kamag-aral na

nagsisimula sa letrang z
Ipatunog sa mga bata ang Zz
Ipakita ang tsart nang mga salitang may letrang Zz
Basahin natin nang sabay-sabay ang larawan

Zo o

larawan larawan larawan



Ano ang unahang tunog ng mga salita?

6. Pagsusulat
b. PAGSULAT NG LETRANG   Zz

Pagpapakita nang guro ng malaking letrang Z at maliit na letrang
z

Mga bata ito ang malaking letrang Z na may tunog na /z/
(nasa

flashcard)
Isusulat ng guro sa pisara ang letrang Z na may  kasabay na bilang.

Mga bata, itaas ang kamay na pasulat. Gayahin ang guro.
Isulat  malaking titik Z na may kasabay na bilang.

Isulat sa likod ng kaklase at sa palad, likod, hangin etc. na may
kasabay

na bilang
Sino ang makakasulat sa pisara?

c. PAGSUSULAT
 Bakatin ang malaking letrang F maliit na letrang f sa tulong ng

ginupit na letrang sa karton
 Gawing gabay ang panandang bilang

1

____________________________________________________

_______2___________________________________________

___________________________________________________
_

3

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang
letrang C

 Isulat nang wasto ang malaking letrang C sa illustration board
na



Paghahati at Pagbuo ng salita

may guhit na asul at pula

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 Isulat nang wasto ang maliit na letrang  f sa illustration board
na

may guhit na asul at pula

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Sipiin ang mga letrang Cc

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Pagbasa ng pantig na nabuo
fa fe fi fo fu
cam cab car cat cas

7. Paghahati at Pagbuo ng salita

Zoo o
Zo zo
O zoo



Malaking kahon

Salitang gamit sa pagbuo ng
salita

8. Pagbasa ng mga pantig sa loob ng malaking kahon

9. Salitang ginagamit sa
pagbuo ng salita

L
u
zon pizza

Zebra Luzon
Zoo Zenny
Zita Zayda

10. Pagbasa ng parirala
sa Luzon si  Zenny sina Zayda at Zita
ang zebra          sa zoo ang pizza

11. Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap
Namasyal ang mag-anak sa Manila Zoo.
Sa Zamboanga nakatira sina Zayda at Zita.
Ang zebra ay nasa zoo.
Si Zenny ay kumakain ng pizza.

12. MALAYANG  PAGSASANAY :

Pagsasanay 1: “Write me’
Panuto: Isulat ng wasto ang malaki at mallit na letrang Zz

1. Zz
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Panuto: Kopyahin nang tama ang pangungusap sa linya
2. Nakatira si Zenny sa Luzon

___________________________________
___________________________________
___________________________________

zi ra mu Piz

ta Zo Zon Za

plus lu si Mo

zie zeb ra za

ze ro ny zoo



Pagsasanay 2:
Panuto: Basahin ang talata at sagutin ang sumusunod na tanong

Tanong:
1. Sino ang magkapatid?
2. Saan nakatira sina Zita at Zena?
3. Sino ang kanilang nanay at tatay?
4. Saan sila namamasyal palagi?
5. Bakit kaya palagi silang namamasyal sa Manila

Zoo?
6. Ano ang kanilang kinakain sa Manila Zoo?
7. Bakit kaya laging masaya ang mag-anak na

Zeus?

13. Pagtataya “Bilugan mo ako”
Panuto:Bilugan ang lahat ng letrang z sa salita.

1. Zena
2. Zoo
3. Luzon
4. Zanjo
5. Zero

 Ikalimang Araw
PAGSASAMA NG LETRANG Ff at LETRANG Zz

1. Balik-aral
Balik-aralin ang napag-aralan mula sa unang araw hanggang sa
ikaapat na araw.
Itanong kung ano ang unang tunog ng letrang Ff at Zz
Itanong kung ano ang unang tunog ng mga larawan

Fatima folder Felipe
 Itanong kung ano ang unang tunog ng mga larawan

Zebra Zenny zoo Zita

Nakatira sina Zita at Zena sa Luzon.
Nakatira sila malapit sa Manila zoo.

Magkapatid sina Zita at Zena.
Anak sila nina Mang Zosimo Zeus at Aling Zeny.

Palagi silang namamasyal sa Manila zoo.
Kumakain sila ng pizza pie sa Manila zoo.

Naglalaro sila ng puzzle.
Laging masaya ang mag-anak na Zeus.



2. Paglalahad
Alin sa mga salita ang pangalan ng tao?
Magbibigay ang mga bata ng halimbawa
Papagbigayin ang mga bata ng salitang nagsisimula sa

tunog
na /f/ at /z/

Ipasulat sa hangin, palad, likod ang letrang Ff at letrang Zz
na

sinasabayan ng pagbilang ng dami ng istrok
Ipakita ng guro ang flashcard ng F at tunugin ng guro at

pagkatapos ay mga bata. Gawin nang
tatlong (3) beses
Ipakita ng guro ang flashcard ng F at tunugin ng guro at

pagkatapos ay mga bata. Gawin nang
tatlong (3) beses.

3. Pagtatalakay
a. PAGBUO NG MGA PANTIG GAMIT ANG LETRANG C,

TITIK J AT MGA PATINIG NA A,E,I,O,U

Fa fe fi fo fu
Za ze zi zo zu

Mga bata sabay-sabay natin babasahin ang mga nabuong pantig
gamit  ang mga letrang F at Z

4. Malayang Pagsasanay

Pagsasanay 1: “Spell me’
Panuto: Isulat ang sumusunod na mga salita (Ididikta ng guro)

Pagsasanay 2: Connect the picture with its beginning sound
Pagdugtungin ng guhit ang larawan at ang  unahang tunog ng



Larawan ng
folder

Larawan ng
zoo

Larawan ng
zebra

pangalan nito.

/f/
/z/

/z/
/f/

/f/
/z/

PAGTATAYA: “Correct me”
Panuto: Ayusin ang mga salita at iakma sa kahon:

1. ozo

2. razeb

3. derfol

4. roze

5. taZi



PAGSUSULAT
Isulat ang malaki at maiit na letrang Cc at Jj

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

sson Plan MTB 1 Tagalog
Ika-18 Linggo

I. Mga Layunin:
Ang mga bata ay inaasahang :
1.Nasasabi ang kahalagahan ng wikang pambansa
2.Naibibigay  ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan,
pagpapahiwatig, at pagsasakilos
3. Nakikilahok sa talakayan pagkatapos ng kuwentong napakinggan
4. Nababalikan ang mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig
5.Nakikilala ang magkasintunog na mga salita
6.Naibibigay ang kasalungat ng mga salitang naglalarawan
7. Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng letrang Qq at Vv sa iba pang letrang napag-aralan
na
8. Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan
9. Nakikilala ang pagkakaiba ng letra sa salita
10.Nakabubuo at nakababasa ng mga salita, parirala, pangungusap at kwento na
ginagamitan ng tunog ng mga letra
11. Nasusulat ang malaki at maliit na letrang Qq at Vv
12.Naisusulat ang idiniktang salita sa pamamagitan ng mga tunog

II. Paksang Aralin:
GLR/CT “Talambuhay ni Manuel Luis Quezon”

A.  Talasalitaan: Pagbibigay  ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng    mga
larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos
B. Pabigkas na Wika: Paglahok sa Talakayan Pagkatapos ng Kuwentong Napakinggan
C. Pag-unawa sa binasa: Pagbabalik-aral sa mga Detalye ng Kwentong Nabasa o Narinig
Nakikilala ang magkasintunog na mga salita
D.Kasanayan sa Wika: Pagkilala sa mga Salitang Magkasalungat



E. Kaalaman sa Alpabeto: Pagkilala at Pagbigkas ng Tunog ng Letrang Qq at Vv sa Iba
pang Letrang na napag-aralan na
F.Kaalaman sa Aklat at Paglimbag: Pagkilala sa Pagkakaiba ng Letrang sa Salita

G. Pagkilala sa Salita:
1. Pag-uugnay sa mga Salita sa Angkop na Larawan
2. Pagbuo at Pagbasa ng mga Salita, Parirala, Pangungusap at Kwento na

Ginagamitan   ng Tunog ng mga Letrang Napag-aralan na

H. Pagsulat:

1. Pagsulat sa pamamagitan ng komportable at mahigpit na paghawak ng lapis
2. Pagsulat ng Malaki at Maliit na Letrang Qq at Vv
3. Pagsulat ng idiniktang salita sa pamamagitan ng mga tunog
Sanggunian: K-12 Curriculum

Mga Kagamitan: tsart ng mga larawan ng bagay na nagsisimula sa tunog na Qq at Vv,
plaskard ng letra ,pantig at mga salita, drill board

Pagpapahalaga: Pagbibigay-halaga sa Wikang Pambansa
Tema: Ako at ang aking Pamayanan

III. Pamamaraan:

Unang Araw

A. Gawain Bago Bumasa
1. Paghahawan ng balakid
a. sa pamagitan ng pangungusap

1. ipinanganak
Siya ay ipinanganak sa Quezon.

2. Dalubhasa
Si Lito ay dalubhasa sa Matematika. Siya ay sumali sa paligsahan sa
Matematika.

3. Umanib
Umanib siya sa isang samahan na makatutulong sa pag-unlad ng kanyang
bayan.

b. sa pamagitan ng larawan
1. piskal

2. Pagganyak

Ano ang kakayahan ng tao na wala sa mga hayop?

Ano ang magandang naidudulot kung tayo ay nakapagsasalita?

3. Pangganyak na tanong



Sino ang ama ng wikang pambansa?

4. Pamantayan sa pakikinig ng talambuhay

B. Gawain Habang Bumabasa
1. Pagkukuwento ng guro sa tulong ng mga larawan (story apron)

Talambuhay ni Manuel Luis Quezon

Si Manuel Luis Quezon ay ipinanganak sa Baler, Quezon noong Agosto 19,
1878. Ang kanyang mga magulang ay sina G. Lucio Quezon at Gng. Maria Molina.

Si Manuel Luis Quezon ay unang nag-aral sa Baler at pagkatapos ay sa San
Juan de Letran kung saan niya tinanggap ang katibayan ng pagiging dalubhasa sa Siyensya
ng Matematika. Siya ay umanib sa Katipunan nang siya ay labing walong taong gulang pa
lamang. Sa gulang na dalawampu’t isa ay umanib siya sa hukbo ni Heneral Emilio
Aguinaldo. Naging piskal sa edad na 25 at naging gobernador sa edad na 28. Siya rin ay
naging Komisyonado Residente nang siya ay 31, Pangulo ng Senado nang siya ay 38 at sa
edad na 56 ay naging Pangulo ng Pilipinas.

Ipinatupad niyang maging pista opisyal ang kapanganakan ni Bonifacio at siya rin
ang nagpagawa ng bantayog nito sa Green Park. Gumawa siya ng hakbang upang
magkaroon ng Wikang Pambansa na hango sa isang diyalekto sa kapuluan. Kung kaya’t
ang naging pambansang wika ng bansa ay Tagalog na naging Filipino. At ito ang naging
dahilan kung kayat tayo ay nagdiriwang ng Buwan ng Wika sa buwan ng kanyang
Kapanganakan.

Si Manuel Luis Quezon ay naging kagawad ng Pacific War Council at noong
Hunyo 14, 1942, siya ang unang Pilipinong lumagda sa Nagkakaisang Bansa (United
Nations).

Si Manuel Luis Quezon ay namatay noong Abril 15, 1948.

Hindi mawawala sa puso ng mga Pilipino si Manuel Quezon na Ama ng Wikang
Pambansa ang Tagalog.

C.Gawain Matapos Bumasa

1.Ugnayang Gawain
Pangkatin ang mga bata sa apat sa saliw ng tugtog na pambata.

Pangkat I: Sino Ako?

Bubuuin ng unang pangkat ang pira-pirasong larawan sa pamagitan ng pag-uugnay sa
bawat isa.

Pangkat II: Alam Mo Ba na Kaarawan Ko?



May mga letrang at bilang na nakasulat sa flashcard, ayusin ang petsa kung kailan
ipinanganak si Manuel Luis Quezon.

Pangkat III: Wikang Pambansa

Isulat kung ano ang pambansang wika ng Pilipinas.

Pangkat IV: Mahalaga Ba Ako?

Mahalaga ba ang wika?__________

Bakit? Lagyan ng tsek ang kahon ng tamang sagot.

2. Pagtalakay

Sino ang ama ng wikang pambansa? Tingnan natin ang gawa ng unang pangkat.

Saan siya ipinanganak? Kailan? Panoorin natin ang ginawa ng ikalawang pangkat.

Anong kilusan ang inaniban niya?

Anong pinakamataas na katungkulan ang kanyang hinawakan sa pamahalan?

Ano ang mahalagang naibigay ni Manuel Quezon sa ating bansa? Ano ang ating
pambansang wika? Tingnan natin ang ulat ng pangatlong pangkat.

Mahalaga ba ang wikang pambansa? Bakit? Narito ang ulat ng huling pangkat.

Paano mo magagamit nang wasto ang ating wika?

Ikalawang Araw

1. Balik-Aral

Sino ang ama ng wikang pambansa?

2. Paglalahad

Ipapakita ng guro ang larawan ni Manuel L.Quezon.

Ano ang masasabi mo sa kanyang ilong? Matangos ba o pango?

(Isusulat ng guro ang sagot ng bata nang buong pangungusap)

Ang ilong ni Manuel Quezon ay matangos.

Di nagkakasundo ang mga tao.



May isa pa akong larawan na ipakikita sa inyo. Bigyan nga natin siya ng pangalan. Anong
masasabi mo sa ilong niya?(Isusulat muli ng guro ang sagot ng bata.)

Ang ilong ni Ben ay pango.

Ano ang mga salitang may salungguhit?

Matangos-pango

Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? Naglalarawan

Bukod sa salitang naglalarawan, ano pa ang masasabi mo sa dalawang salita?
Paghambingin mo nga.

Salitang magkasalungat o magkabaligtaran

Magpapakita pa ang guro ng mga larawan at salitang magkasalungat ang kahulugan.

Payat-mataba      mahaba-maikli     matangkad-pandak     mataas-mababa

3. Paglalahat

Ano ang tawag natin sa mga salitang magkaiba ang kahulugan?

4. Mga Pagsasanay

Pangkatin ang mga bata sa tatlo.

Pangkat I:  Itsek Mo Ako

Lagyan ng tsek ang kahon kung magkasalungat ang kahulugan ng bawat pares ng mga
salita at x kung hindi.

maayos-malinis

1. mabaho-mabango
2. matamis-maasim
3. makapal-manipis
4. maganda-magarbo

Pangkat II: Isulat Mo

Isulat ang kasalungat ng mga salitang nasa loob ng kahon.

mababa
payat

mabaho



Pangkat III: Iguhit mo

Iguhit mo ang kasalungat na kahulugan ng larawan.

5. Paglalapat

Pag-ugnayin ang mga salitang magkasalungat ang kahulugan.

magaspang            maitim
manipis                  madumi
mabaho                 makapal
malinis                   makinis
maputi                   mabango

6. Pagtataya

Ano ang salitang kasalungat ng nasa kaliwa? Isulat ang letrang ng tamang sagot.

1. maganda A. madumi

2. madami B. pangit

3. masigla C. kakaunti

4. malinis D. matamlay

5. mataas E. pandak

F. maayos

Ikatlong Araw

1. Balik-Aral
Sino ang ama ng ating pambansang wika?
(Isusulat ng guro ang salitang Quezon)
Babasahin muli ng mga bata ang salitang Quezon.
Hatiin natin ang salitang Quezon.

Larawan ng
makapal na

aklat

Larawan ng
manggang

hinog

Larawan ng
mahabang

lapis



Ilang pantig meron ang salitang ito? Bilangin natin.
2. Paglalahad

Sa salitang Quezon, ano ang unang tunog na inyong narinig?/q/
Bigkasin muli natin ang tunog ng unang letrang /q/.
Ito ang letrang Qq na may tunog na /q/. Ano ang napansin nyo sa unang letrang?
Malaki ba o maliit? Bakit kaya?
Magpapakita pa ang guro ng larawan na nagsisimula sa Qq.

Quiapo
Pagmasdan ang larawan, ano ang nakikita mo? Saan ito makikita?
Ano ang unang tunog ng larawan? Bigkasin nga natin. Anong letrang ang may tunog
na /q/.
Baybayin nga natin ang salitang Quiapo.
Ilang pantig mayroon? Bilangin natin.
Qui-a-po

3. Paglalahat
Anong letrang ang pinag-aralan natin? Ano ang tunog nito?

4. Pagsulat

Sabihin : Ito ang malaking letrang Q na may tunog na /q/. (nasa flashcard)
Isusulat ng guro ang letrang sa pisara na may kasamang bilang.
Isusulat sa hangin ang letrang Qq na may kasabay na bilang na gagayahin naman

ng mga bata.
Ipasulat sa likod ng kaklase, sa ibabaw ng desk, sa hita .
Sino ang makakasulat sa pisara? Isa-isang pasulatin ang mga bata sa pisara.
(Gawin din ang paraang ito sa maliit na letrang q.)
Bakatin ang malaki at maliit na letrang sa tulong ng ginupit na titik sa karton.

Gawing gabay ang panandang bilang.
Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang Qq.
Isulat nang wasto ang malaki at maliit na letrang Qq sa drill board.

Sipiin ang malaki at maliit na letrang Qq.
Sipiin ang letrang Qq sa malinis na papel.

5. Pagbuo ng mga pantig, salita, parirala, pangungusap at kwento.

Pagbuo at pagbasa  ng pantig:  si   ma    ng wi ka Que zon  na pam ban sa ay  Ta ya bas
ni lang gus   to

Pagbuo at pagbasa  ng mga salita:   wi - ka wika            Que - zon
A - ma  ama             pam - ban - sa   pambansa
Lun - sod    lunsod       ga - yon gayon
La – la – wi – gan  lalawigan     ban-sa   bansa

Pagbuo at pagbasa  ng mga parirala:  ama ng wika  Pangulo ng bansa    Lunsod ng Quezon
gayon din    ng Pilipinas     ay lalawigan



Pagbuo at pagbasa  ng mga pangungusap:
1. Si Manuel Quezon ay ama ng wikang pambansa.
2. Naging Pangulo siya ng Pilipinas.
3. Sa kanya isinunod ang pangalan ng lalawigan ng Quezon.

Pagbuo at pagbasa ng kuwento:              “Manuel Quezon”

Si Manuel Quezon ay ama ng wikang pambansa. Naging Pangulo siya ng Pilipinas.
Sa kanya isinunod ang pangalan ng lalawigan ng Quezon. Gayon din ang Lungsod ng
Quezon.
Mga Tanong: Sino ang ama ng wikang pambansa?

Ano-anong lugar ang ipinangalan sa kanya?
Saang bansa siya naging Pangulo?
Tutularan mo ba siya? Bakit?

6. Mga Pagsasanay :

Pagsasanay 1 Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito.

1. querubin

2. Quezon

3. Quintin

Pagsasanay 2 Piliin ang angkop na salita para sa pangungusap.

1. Paboritong dalawin nina Quintin at Queene ang ______ A. Manuel Quezon
sa kalakhang Maynila.

2. Ipinanganak sina Quintin at Quenee sa ________.         B. Quiapo
3. Isang anghel ang ___________.                                      C.Quezon
4. Ama ng Wikang Pambansa si___________.                   D. querubin

7. Pagtataya:

Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot.

1. Anong salita ang mabubuo kapag pinagsama-sama ang mga tunog na /Q/ /u/ /e/ /z/
/o/ /n/?_____________

2. Ano ang unang tunog ng salitang Quezon?
3. Ilang tunog mayroon ang salitang Quezon

Larawan ni
Quezon

Larawan ng
lalaki

Larawan ng
anghel



4. Ano ang quezo kapag dinagdagan ang tunog na /n/ sa hulihan nito?
5. Aling salita sa pangkat ang naiiba ang unahang tunog? quezo, Quezon, Raquel

Ikaapat na Araw

1. Balik-aral
Anong bansa naging Pangulo si Manuel Quezon?

2. Paglalahad
Ano ang tatlong malaking pulo? Luzon, Visayas, at Mindanao.
Napapaligiran ba ang ating bansa ng tubig? Opo
Anong mga sasakyang pandagat ang makikita natin.
May ipapakita akong larawan ng isang sasakyang pandagat.
Ano ang masasabi mo? Ilarawan mo nga.
Ito ay tinatawag na vinta.
Baybayin nga natin ang salitang vinta?
Ilang pantig mayroon ito? Bilangin natin.
vin-ta
Ano ang unang tunog ng salitang vinta? /v/
Ito ay titik Vv, na may tunog na /v/

Magpapakita pa ang guro ng mga larawan at salitang nagsisimula sa letrang Vv.
Vic    Vic-ky   Vic-tor
Ano ang napansin ninyo sa unang letrang ng bawat salita? Malaki ba o maliit?
Bakit kaya malaking letrang? Ano ang tunog ng letrang Vv.
Bibigkasin muli ng mga bata ang tunog.

3. Paglalahat
Anong letrang ang ating pinag-aralan ngayon? Ano ang tunog nito?

4. Pagsulat

Sabihin: Ito ang malaking letrang V na may tunog na /v/. (nasa flashcard). Isusulat ng guro
ang letrang sa pisara na may kasamang bilang.Isusulat sa hangin ang letrang Ss na may
kasabay na bilang na gagayahin   naman ng mga bata.  Ipasulat sa likod ng kaklase, sa
ibabaw ng desk, sa hita.

Sino ang makakasulat sa pisara? Isa-isang pasulatin sa pisara ang mga bata. (Gawin
din ang paraang ito sa maliit na letrang v)

Bakatin ang malaki at maliit na letrang sa tulong ng ginupit na letrang sa karton.
Gawing gabay ang panandang bilang.
Pagdugtungin ang putol-putol na linya upang mabuo ang letrang Vv.
Isulat nang wasto ang malak letrang Vv.

5. Pagbuo at pagbasa ng mga pantig, salita, parirala, pangungusap, at kwento.
Pagbuo ng pantig:  a   s    m   i  o    b   e  u  t  k l y n g p r ng d h w c j f z at v

Ver   le    Vin  ta   na Vic   ma   ay  me  Vil   tor    si  Vio    le    lin   vi



Pagbuo at pagbasa ng salita:  nakasakay      Vanessa     Vicky     Victor    Vic        makikita
Pagbuo at pagbasa ng parirala:

Sasakyang pandagat
Makulay na layag
Layag ng vinta
Makikita sa Visayas

Pagbuo at pagbasa ng pangungusap:
1. Nakakita ka na ba ng vinta?
2. Ito ay sasakyang pandagat.
3. May makulay na layag ang vinta.
4. Ito ay makikita sa Visayas at Mindanao.

Pagbuo at pagbasa ng kuwento:  “Vinta”
Nakakita ka nab a ng vinta?
Ito ay sasakyang pandagat.
May makulay na layag ang vinta.
Ito ay makikita sa Visayas at Mindanao.

Tanong:
Ano ang vinta?
Saan makikita ang vinta?

Anong uri ng sasakyan ito?
Nais mo bang makakita ng vinta? Bakit?

5. Mga Pagsasanay:
Pagsasanay 1 Bilugan ang salitang may tunog na /v/.
1. baso    vinta    kubo  aso
2. palaka damo manok   Vinia
3. violin    dagat     bulak   lapis
4. Victor    ama    bote    Eba
5. baba    Vilma     nanay      bata.

Pagsasanay 2: Basahin ang mga salita sa kaliwa at isulat sa kaukulang kahon.

1. vinta

2. violin

3. Ver

4. Victor



5. Vera

6. Paglalapat
Isulat ang pangungusap na ididikta ng guro.
Sumakay sa vinta sina Victor at Ver.

7. Pagtataya

Isulat ang mga salitang ididikta ng guro.

1. vinta
2. ngipin
3. damo
4. halaman
5. Vera

Ikalimang Araw

1. Balik-aral
Bigkasin ang tunog ng mga letrang napag-aralan na.
m   a   s   I   o  u   b    c  d  e  f   g   p h  j  r  s  t  v w z y

2. Mga Pagsasanay
1. Pangkatang Gawain
Pangkat 1: Iugnay mo Ako

Pag-ugnayin ang larawan sa angkop na salita.
1. violin
2. Quezon
3. quezo
4. Vera
5. Querubin

Pangkat 2: Alam Mo Ba ito?
Isulat ang pangalan ng bawat larawan sa patlang.

Picture of a girl

Pic of an angel

Pic of a violin

Pic of a cheese

Pic of Quezon

Larawan  ng
walis

Larawan ng
violin

Larawan ng
sipilyo

Larawan ni
Manuel
Quezon

Larawan ng
querubin



Pangkat 3: Isulat mo sa patlang ang kasalungat na kahulugan ng bawat salita.

1. makapal - _________
2. mahaba - _________
3. maitim -__________
4. maingay - _________
5. mataba -_________

Pangkat 4: Isulat ang nawawalang letrang sa bawat salita.
1. __ iolin
2. __uerubin
3. __oyo
4. __uezon
5. __ictor

2. Paligsahan sa pagbuo ng pangungusap

Bibigyan ng guro ang bawat pangkat ng flashcard ng mga salita upang
makabuo ng pangungusap.

3. Karagdagang Gawain
Ipabasa ang talata sa mga mag-aaral at pasagutan sa mga bata ang tanong.

Tanong:
Sino ang may vinta?
Saan maihahambing ang vinta ni Victor?
Bakit naglalayag sa karagatan ang vinta?
Sino-sino ang nakasakay sa vinta?
Saan kaya patungo ang vinta?

Ang vinta ni Victor.
Nakasakay sa vinta si Victor.
Malaki at matibay ang vinta.
Tulad ng isang makulay na bangka ang vinta niya.
Naglalayag araw-araw sa karagatan ang vinta ni Victor.
Maraming mga tao ang nakasakay dito.
Nakasakay si Ver sa vinta.
Nakasakay si Vilma sa vinta.
Nakasakay si Vina sa vinta
Nakasakay si Ver , Vilma at Vina sa vinta ni Victor.



3. Pagtataya
Isulat ang mga salitang ididikta ng guro.

1. walis
2. querubin
3. violin
4. Quezon
5. sipilyo

Ika-19 na Linggo Xx/Ññ
I. MGA LAYUNIN
Ang mga mag-aaral ay inaasahang:
1. Nasasabi ang kahalagahan  ng kalayaan sa ating bansa
2. Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagtatambal nito
3. Nakikinig na mabuti sa talambuhay na babasahin
4. Nahuhulaan kung tungkol saan ang talambuhay batay sa sariling karanasan
5. Nakagagawa ng hinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng
pangyayari sa talambuhay.
6. Naibibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang naglalarawan
7. Nakikilala ang letrang mula sa ibinigay na salita
8. Nabibigkas ang tamang tunog ng alpabeto – /Xx/Ññ/
9. Nakasusulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak
ng lapis
10. Nakasusulat ng malaki at maliit na letrang Xx/Ññ
11. Nasusubaybayan ang teksto sa tamang pagkakasunod-sunod

II. PAKSANG ARALIN
A. Paksa:

a. TALASALITAAN: Pagbibigay ng mga kahulugan ng salita sa
pamamagitan ng pagtatambal nito

b. PABIGKAS NA WIKA: Pakikinig na mabuti sa talambuhay na babasahin
c. PAG-UNAWA SA  BINASA:

Pahuhulaan kung tungkol saan ang talambuhay batay sa sariling
karanasan
Paghinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunod-sunod ng
pangyayari sa talambuhay.

d. KASANAYAN SA WIKA: Pagbibigay ng kasingkahulugan ng mga salitang
naglalarawan
e. KAALAMAN SA ALPABETO: Pagkilala ng letrang mula sa ibinigay na

salita
f. PAGKILALA NG SALITA: Pagbigkas ng tamang tunog ng alpabeto –

/Xx/Ññ/



g. PAGSULAT:
Pagsulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na
pagkakahawak ng lapis
Pagsulat ng malaki at maliit na letrang Xx/Ññ

h. KAALAMAN SA AKLAT AT PAGLIMBAG: Pagsubaybay ng teksto sa
tamang pagkakasunod-sunod

B. Sanggunian: K – 12 Curriculum
C. Mga Kagamitan: tsart ng mg larawan ng mga bagay at orihinal na bagay na
nagsisimula sa tunog na/Xx/Ññ/, flashcard ng mga pantig at mga parirala, slate
board o

illustration board.
D. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Kalayaan sa ating Bansa
E. Tema: Ako at ang Aking Pamayanan
III. PAMAMARAAN:
Unang Araw:

1. Paghahawan ng Balakid
Magpakita sa mga bata ng mga salitang nasa mesa. Ipakita rin sa mga bata
ang isang kahon na may kasingkahulugan ng salita sa mesa. Kumuha ng
isang salita sa mesa at hanapin ang kapares nito sa kahon.
Mga salitang gagamitin:

patnugot – may akda liderato - pamunuan
kasarinlan - kalayaan gerilya – samahan laban sa Hapones
humalili - pumalit kumandidato – lumahok

2. Pagganyak:
Ipakita ang larawan ni Pangulong Sergio Osmena, Sr.
Itanong sa mga bata kung ano ang masasabi nila sa larawan.

3. Pangganyak na tanong:
Itanong sa mga bata kung sino ang ikalawang pangulo ng Komonwelt ng

Pilipinas? Gamitin ang “Prediction Chart”

Tanong Hulang Sagot Tamang Sagot
Sino ang ikalawang
pangulo ng Komonwelt ng
Pilipinas?

Itala ang mga hulang sagot ng mga bata.
Ibigay ang tamang sagot pagkatapos ng talambuhay.



4. Paglalahad
Pagbasa ng kuwento

 Basahin ng guro ang teksto ng talambuhay nang tuloy-tuloy.
 Muling basahin ng guro ang teksto magmula sa unahang pahina habang

itinuturo ng pointer ang ilalim ng mga pangungusap.
 Magtanong ukol sa nilalaman ng teksto ng bawat pahina at magbigay ng

naghihinuhang tanong ukol sa susunod na pahina at hayaang magbigay ng
sariling palagay o hinuha ang mga bata. Gawin ito hanggang sa huling pahina
ng talambuhay.

 Pagbasa ng mga bata ng talambuhay sa paraang “Round Chant”.

Talambuhay ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr.

Si Sergio Osmeña, Sr. ay ang ikalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas (Agosto 1, 1944 -
Mayo 28, 1946). Isinilang siya noong Setyembre 9, 1878 sa Lungsod ng Cebu. Si Osmeña ay nanguna sa
mga nagtapos ng primarya sa kanyang paaralan. Nag-aral siya ng sekundarya sa Seminario ng San Carlos
sa Cebu. Nagtungo siya sa Maynila at nag-aral sa San Juan de Letran, at doon ay nakilala niya si Manuel
L.Quezon.

Nang sumiklab ang rebolusyong Pilipino noong 1896, bumalik sa Cebu si Osmeña. Ipinadala siya
ng lokal na liderato ng Cebu para ibalita kay Emilio Aguinaldo ang sitwasyon sa Cebu. Noong 1900,
naging tagapaglathala at patnugot siya ng pahayagang El Nuevo Dia. Dalawampu't limang taong gulang
siya nang maatasang pansamantalang gobernador at pagkapiskal ng lalawigan ng Cebu. Pagkaraan ng
dalawang taon, naging gobernador siya ng lalawigan. Nagbitiw siya sa kanyang katungkulan bilang
gobernador nang maitatag ang Asemblea Filipina noong 1907. Tumakbo siya at nanalong kinatawan ng
ikalawang distrito ng Cebu. Nahalal siyang espiker ng asemblea, isang posisyong hinawakan niya ng
sumunod na 15 taon. Naging senador siya mula 1923 hanggang 1935. Tinanghal siyang "Senate
President Protempore" noong 1923-1933. Naging kasapi rin siya ng Misyong OsRox (Osmeña-Roxas),
isa sa mga misyong ipinadala sa Estados Unidos para ikampanya ang kasarinlan ng Pilipinas. Nahalal
siyang pangalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas noong 1935. Noong Ikalawang Digmaang
Pandaigdig, kasama niya si Pangulong Manuel L. Quezon sa Estados Unidos. Namatay si Quezon sa sakit
na tuberkulosis noong Agosto 1, 1944 at si Osmeña ang humalili sa kanya. Sina dating Pangulong
Osmeña at ang kasama ng mga pandigmang gabinete na huling ipagpatuloy ng ating pagpapalaya ng
Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Estados Unidos at ang puwersang Kakampi kasabay ng mga
gerilyang Pilipino at Hukbalahap na mula sa Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas na ituloy ng
pakikipaglaban sa Hapon, Kasama siya ng mga Pilipinong Heneral ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na
si Basilio J. Valdes at si heneral Carlos P. Romulo pati ang mga puwersang Amerikanong lumunsad sa
Leyte noong Oktubre 20, 1944. Sinabi ni pangulong Osmena at ang iba pang opisyal at mga kabinete
nagsimula ng Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas noong 1944 hanggang 1945 sa pagitan ng mga
sundalong Pilipino, Amerikano at ang mga pwersang gerilya na silang kalabanin ng mga
Hapones.Template:Fact Nagsilbi siya bilang pangulo ng bansa hanggang sa magkaroon ng halalan noong
Abril 23, 1946. Paghahanda ito sa pagbibigay ng kalayaan ng Estados Unidos. Kumandidato siya bilang
pangulo, ngunit natalo kay Manuel Roxas. Nang matalo kay Roxas, namahinga si Osmeña sa kanyang
tahanan sa Cebu.

http://tl.answers.com/Q/A
no_ang_talambuhay_ni_Pan
gulong_Sergio_Osmena_Sr



5. Pangkatang Gawain
 Pangkat I: “Ay Kulang”

Buuin ang puzzle sa pamamagitan ng pagdidikit ng nawawalang bahagi ng
katawan ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr. sa larawan

 Pangkat II: “Artista Ka Ba”
Isadula ang ginawa nI Pangulong Sergio Osmeña, Sr. upang  makamit natin

ang kalayaan ng ating bansa. Gamitin ang iba’t ibang bahagi ng katawan.

 Pangkat III: “Isulat Mo”
Ipasulat sa mga bata ang mga  katangiang nagustuhan nila kay  Pangulong
Sergio Osmeña, Sr.

.

 Pangkat IV: “Iguhit  Mo”
Ano kaya ang naramdaman ng mga Pilipino nang makamit nila ang kalayaan

ng Pilipinas laban sa mga Hapon? Iguhit ang masayang mukha o malungkot na
mukha sa loob ng bilog.

Pasagutan ang “prediction chart”
Isulat ang tamang sagot sa huling hanay.

Sino ang ikalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas?
Ano ang masasabi mo sa pangangatawan ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr.?
Pakinggan natin ang pag-uulat ng Pangkat I

 Pangkat I: “Ay Kulang”
Ilarawan mo nga ang pangangatawan ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr.,
Mayroon ba kayong pagkakatulad? Ano ito?
Paano nakamit ng Pilipinas ang  kalayaan laban sa mga Hapon?
Ano ang ginawa ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr.?
Gagayahin ito ng pangkat II.

Mabuhay Pangulong Sergio Osmeña, Sr.!

__________________ ay matalinong pangulo.
Siya ay ___________ dahil siya ___________



 Pangkat II: “Artista Ka Ba”
Alin sa mga isinagawa ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr. ang nagustuhan mo?
Anong katangian ang gusto mong tularan sa kanya?
Pakinggan  natin ang Pangkat III.

 Pangkat III: “Isulat  Mo”
Paano maging huwarang pangulo?
Ano ang naramdaman ng mga Pilipino nang ihayag sa kanila ang kanilang
kalayaan?
Pakinggan natin ang Pangkat IV.

 Pangkat IV: “Iguhit  Mo”
Anong katangian ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr. ang dapat gayahin ng mga
batang tulad ninyo?

Ikalawang Araw:
1. Balik – aral

 Magpakita ng mga larawan. Tumawag ng ilang bata upang iayos ang mga
larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa talambuhay ni
Pangulong Sergio Osmeña, Sr. Ilagay sa pocket chart ang tamang
pagkakasunod-sunod ng mga larawan.

1 2 3 4 5

 Ipalahad ang mga larawan mula kaliwa-pakanan.

2. Paglalahad
Ipakita muli ang larawan ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr.  at bumuo ng
webbing sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga  katangian niya. Ipakuha sa
mga bata ang kasingkahulugan ng mga salitang ito sa loob ng kahon.
Halimbawa:

matalino

makabayan

dalubhasa

masigla

matangkad

uliran



3. Talakayan
 Ano-ano ang salitang inilarawan kay Pangulong Sergio Osmeña, Sr.?
 Anong bahagi ng pananalita ang naglalarawan ng tao, bagay, pook at

pangyayari?
 Anong masasabi mo sa mga pang-uri na pinagtambal?
 Ito ba ay magkasingkahulugan o magkasalungat?

Ang mga salita o pang-uri na magkasingkahulugan ay mga salitang
magkapareho o magkatulad ang ibig sabihin. Nagkakaroon ng ibang
kasingkahulugan ang isang salita dahil ang isang bagay ay maaaring may
katangiang may pagkakatulad o pagkakahawig sa bagay na ikinukumpara.
Ginagamit ang ibang kahulugan ng isang salita para malimitahan ang katangian ng
isang bagay pero hindi lumalayo kung ano ang gustong tukuyin o sabihin.

Halimbawa:
ang salitang dambuhala ay nangangahulugang malaki o kaya ay higante. Ang

mga
salitang ito ay magkakasingkahulugan. Ang mga salitang ito ay maaaring gamitin sa
iba’t ibang pangungusap ayon sa kung ano ang gusto mong tukuyin.

 Magbigay ang guro ng iba pang magkasingkahulugang salita.

4. Pagsasanay
Hayaang pagtambalin ng mga bata ang mga flashcard ng pang-uri na
ipinaskil ng guro.

masaya makadiyos huwaran
mahusay mataas bihasa

maliit dukha

mahirap

maganda

mabango malinamnam

madungis marikit

mahalimuyak

munti

madumimasarap



5. Paglalahat
Ano ang tawag sa mga salitang magkapareho o magkatulad ang ibig sabihin?

6. Pinatnubayang  Pagsasanay
Flip and Match:
Ilagay sa pocket chart ang mga plaskard na nakatalikod.  Ito ay nahahati sa
dalawang hanay  na binubuo ng mga salitang magkasingkahulugan. May
isang pagkakataon lang ang mga manlalaro na iharap ang magkapares na
flashcard. Puntos para sa manlalaro kapag naiharap ang magkatambal na
salita at pagkakataon naman sa ibang bata kung ito ay magkaiba.

A B

Halimbawa ng mga salita na nasa flashcard:
(matalino-marunong,   masaya-magiliw,   mataas – matangkad,

maralita-mahirap,   malungkot – balisa,   tahimik - payapa )

7. Malayang Pagsasanay
Pangkatin sa 4 ang klase at gawin ang laro.

 LARO - (Thumbs Up or Thumbs Down)
Ituro paitaas ang hinlalaki kung ang marinig sa guro ay
magkasingkahulugang salita  at ituro paibaba ang hinlalaki kung hindi.

1. mabuti –masama 6. madilim - makulimlim
2. malakas - matatag 7. malinis - dalisay
3. malapit-malayo 8. maingay –tahimik
4. malambot –matigas 9. maliksi-mabilis
5. maayos - masinop 10. matalas-mapurol



8. Paglalapat
 Piliin at bilugan ang salita sa kanan na kasingkahulugan ng salitang nasa

loob ng kahon.
[ maliit , malaki ]

[ mali , tama ]

[ mangmang , marunong ]

[ malungkot , masaya ]

[ mayaman , mahirap ]

[ maalinsangan, presko ]

9. Pagtataya
Pasagutan ang tseklist.
Bilugan ang markang / kung ang mga salita ay magkasingkahulugan at x
kung hindi.

Hindi Oo
1. maganda-marikit x /
2. matangos -pango x /
3. mabango-mahalimuyak x /
4. mataas-matangkad x /
5. masaya-malungkot x /

Ikatlong Araw:
Pagpapakilala ng Letra - Qq
1. Balik – aral:
Laro: Letter – Relay
Hatiin sa dalawang pangkat ang mga bata.
Tumawag ng limang bata na maglalaro para sa kanilang pangkat.

Pamamaraan: Ang mga batang napili ay nakalinya o nakahanay sa
likod. Sa tulong ng mga larawan sa pisara, bibigkasin ng guro ang mga
salitang nagsisimula sa tunog na /Qq/ na bubuuin ng mga bata. Sa hudyat ng
guro, ang unang bata ay kukuha ng mga letra sa loob ng kahon upang mabuo
ang mga salita. Matapos mailagay ng bata sa pocket chart ang nabuo niya,
tatakbo ito pabalik sa kanilang linya at makikipagkamay sa susunod na

bata.  Ipaulit ang pamamaraang ginawa ng naunang bata hanggang

munti

wasto

matalino

maligaya

mahangin

dukha



mabuo nila ang mga salita tulad ng: Quezon, Quiapo, Quisumbing, quiz at
quartet.
Ang unang pangkat na matapos ang tatanghaling panalo.
2. Talakayan
Itanong:

 Sino ang ikalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas?
 Sino ang nakatalo kay Pangulong Sergio Osmeña, Sr. sa halalan

noong Abril 23, 1946? ( Pangulong Manuel Roxas)
Ipakita ang larawan ni Pangulong Manuel Roxas.
Bigyang diin ang tunog na /x/.
Baybayin nga natin ang salitang Roxas.

 Ilang pantig mayroon ito? Ro – xas.
 Sa ikalawang pantig, ano ang unahang tunog nito? /x/

Ipatunog ito nang tatlong beses.

Iba pang halimbawa:
Magpakita ng larawan at salitang nagsisimula sa letrang Xx.

xerox x-ray xylographer

Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.
Sabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.
Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga salita, parirala, pangungusap, at
kuwento.

3. Pagpapakita ng guro ng susing larawan at susing salita.
x-ray

Halimbawa:
 Paghahati at Pagbubuo ng Salita:

x-ray x
x x-ray

x ray

x xe ta a
xi ray rox lex

ma ka lo re
bi la ba Mu
pa ni ga Do



Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita – inirekomenda

Halimbawa:
 salita:

x - ray xy - lo - gra - pher
xe - rox xy - lo - phone
Xy - ros ma - xi - mum
A - lex ta - xi
tax e - xam

parirala:
malimit pagtawanan
pabaligtad magsalita
sabi ng guro
di niya alam

 Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap:
X – ray ng dibdib ang X – ray
inirekomenda ng doktor kay X – ray ng

dibdib
Xyros. X – ray ng dibdib ang
X – ray ng dibdib ang Inirekomenda
inirekomenda X – ray ng

dibdib ang
X – ray ng dibdib Inirekomenda ng

doktor kay
X – ray Xyros.

 kwento: XILEF
Si Xilef ay malimit pagtawanan.

Pinagtatawanan siya ng kamag-aral niya.
Pabaligtad magsalita si Xilef.

Sabi  ng guro niyang si Miss Xenia, “Huwag ninyong pagtawanan si
Xilef.”

Hindi niya alam na ang Xilef ay Felix.

Mga Tanong :
1. Sino ang laging pinagtatawanan?
2. Bakit pinagtatawanan si Xilef?
3. Tama ba ang pagtawanan siya? Bakit?



4. Ano kaya ang nadarama ni Xilef? Bakit?
 Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula

sa tunog /Xx/
Ipatunog sa mga bata ang /Xx/.

 Hayaang ikahon ng bata ang letrang na Xx at itunog ito.
 Basahin natin nang sabay-sabay ang larawan.

Pagsulat ng letrang Xx
Sabihin:
Ito ang malaking letrang Xna may tunog na /x / nasa (flashcard)

 Ipakita ang wastong pagsulat ng letrang Xx na sinabayan ng bilang ang
bawat pagsulat ng guhit.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 Itaas ang kamay na pansulat. Gayahin ang guro. Isulat sa hangin ang malaki
at maliit na letrang Hh na may kasabay na bilang. Isulat sa likod ng kaklase,
sa palad, sa mesa, etc.

 Bakatin ang malaking letrang X at maliit na letrang x sa tulong ng ginupit na
letra sa karton o sa liha

4. Pagsasanay
Panuto: Sagutin ang babasahin kong mga tanong.
1. Anong salita ang mabubuo kapag pinagsama-sama taxi ang tunog /t/ /a/ /x/

/i/?
2. Ano ang unahang tunog ng salitang x-ray? /x/
3. Ano ang hulihang tunog ng salitang Max  /x/
4. Ilang tunog mayroon ang pangalang Alex? 4
5. Ano ang Alex kung tatanggalin ang hulihang tunog /x/?  Ale
6. Aling salita ang naiiba sa pangkat? xerox, x-ray, mata mata

5. Paglalahat
 Anong letra ang tinalakay natin ngayon?
 Ano ang tunog nito? Bigkasin nga natin.



6. Pinatnubayang Pagsasanay
Ipabasa ang talata sa mga bata at pasagutan ang mga tanong.

Tanong:
 Sino ang sumakay sa taxi?
 Saan siya nagpunta?
 Bakit siya pupunta sa doktor?
 Ano ang sinabi ng doktor kay Max?
 Ano ang naging resulta ng x-ray?
 Gumaling kaya si Max? Paano?

7. Malayang Pagsasanay:
a. Isulat nang wasto ang maliit at malaking letrang Xx at ang pangungusap

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

b. Isulat ang mga sumusunod na salita (Ididikta ng guro)
-------------------------- ----------------------------

1. -------------------------- 4. ----------------------------
-------------------------- ----------------------------

-------------------------- ----------------------------
2. -------------------------- 5. ----------------------------

-------------------------- ----------------------------

--------------------------
3. --------------------------

--------------------------

Sumakay sa taxi si Alex.
Siya ay ubo nang ubo.
Pumunta siya sa doktor.
“Ipa-x-ray mo ang iyong dibdib” sabi ng doktor kay
Alex.
Lumabas ang resulta ng x-ray.
May sakit sa baga si Alex.
Binigyan siya ng gamot ng doktor.
Sumakay muli sa taxi si Alex at umuwi na siya.



8. Paglalapat
Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa larawan.

___rox machine Ale___

ta___ ___ylographer

___ray

9. Pagtataya
Panuto: Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito.

A B
1.

a. Alex

2. b. xerox machine

3. c. x-ray

4. d. xylophone

5. e. xylographer

Day 4:
Pagpapakilala ng Letra - Nñ
1. Balik – aral:
Laro: Ipasa ang bola mula sa unahan patungo sa kasunod na bata. Sabayan
ng awit ang laro gamit ang cassette. Magbigay ng salitang nagsisimula sa
tunog na /x/ ang batang  mahintuan ng bola sa pagtigil ng tunog. Ituloy ang
pagpasa ng bola kung saan ito huminto.

Halimbawa:
xerox xylographer
x-ray xylophone

Pic of Xerox machine

Pic of xylophone

Pic of an x-ray
machine

Pic of a xylographer

Pic of Alex (boy)



2. Talakayan
Itanong:

 Sino ang ikalawang pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas?
(Pangulong Sergio Osmeña, Sr.)

 Anong tungkulin ang kanyang ginampanan?
Ipakita ang larawan ni Pangulong Sergio Osmeña, Sr.
Bigyan diin ang tunog na /ñ /.
Baybayin nga natin ang salitang Osmeña.

 Ilang pantig meron ito?. Os-me-ña
 Sa ikatlong pantig, ano ang unahang tunog nito? /ñ/

Ipatunog ito ng tatlong beses.

Iba pang halimbawa:
Magpakita ng larawan at salitang may letrang Nñ.

Niña Niño
Itanong kung anong tunog nagsisimula ang mga salita o larawan.
Sabihin ng guro ang tunog at susunod ang mga bata.
Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng mga salita, parirala, pangungusap, at

kuwento.

3. Pagpapakita ng guro ng susing larawan at susing salita.
Niña

Halimbawa:
 Paghahati at Pagbubuo ng Salita:

Niña n
ni ni
n Niña

Ni ña

de ni do ri
la ño ña di

das se ño bi
ma ze a ñas



Salitang ginagamit sa pagbuo ng salita – masipag
Halimbawa:
 salita:

Os – me – ña Zu - ñi - ga
pi - ña Ni - ña
Ni - ño Se - ñor
Do - ña

parirala:
Si Niña

siya nag-aaral
mahusay bumasa
magaling bumilang

nanay at tatay
Sto. Nino

 Paghahati at Pagbubuo ng Pangungusap:
Niña ang ngalan ng Niña
masipag na bata. Niña ang ngalan.
Niña ang ngalan.                                                  Niña ang

ngalan ng
Niña masipag na

bata.

Natutuwa ang nanay at tatay niya.

kuwento:

5. Paano kaya siya natutong bumasa at bumilang?

Si Niña ay isinilang sa Parañaque.
Sa Sto.Niño Elementary School siya nag-aaral.

Kahit bata pa siya,mahusay siyang bumasa.
Magaling na rin siyang bumilang.

Si Niña ay isinilang sa Paranaque.
Sa Sto. Niño Elementary School siya nag-aaral.

Kahit bata pa siya,mahusay siyang bumasa.
Magaling na rin siyang bumilang.
Natutuwa ang nanay at tatay niya.

Mga Tanong:
1. Saan isinilang si Niña ?
2. Saan siya nag-aaral?
3. Ano na ang kayang gawin ni Niña?
4. Ano ang nadama ng nanay at tatay niya? Bakit?



 Pahanapin sa paligid ang mga bata ng mga bagay na nagsisimula
sa tunog / Ññ /
Ipatunog sa mga bata ang / Ññ /.

 Hayaang ikahon ng bata ang letrang Ññ at itunog ito.
 Basahin natin nang sabay-sabay ang larawan.

Pagsulat ng letrang Nñ
Sabihin:
Ito ang malaking letrang Ñ na may tunog na / ñ / (nasa flashcard)

 Ipakita ang wastong pagsulat ng letrang Ññ na sinabayan ng bilang ang
bawat pagsulat ng guhit.

___________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________

 Itaas ang kamay na pansulat. Gayahin ang guro. Isulat sa hangin ang malaki
at maliit na letrang Ññ na may kasabay na bilang. Isulat sa likod ng kaklase,
sa palad, sa mesa, etc.

 Bakatin ang malaking letrang Ññ at maliit na letrang x sa tulong ng ginupit na
letrang sa karton o sa liha

4. Pagsasanay
Panuto: Sagutin ang babasahin kong mga tanong.
1. Anong salita ang mabubuo kapag pinagsama-sama Niño

ang tunog /N/ /i/ / ñ / /o/?
2. Ano ang hulihang tunog ng salitang Niña? /a/
3. Ilang tunog mayroon ang pangalang Niña? 4
4. Aling salita ang naiiba sa pangkat? Niña, Niño, Doña Doña

5. Paglalahat
 Anong letrang ang tinalakay natin ngayon?
 Ano ang tunog nito? Bigkasin nga natin.

6. Pinatnubayang Pagsasanay



Ipabasa ang talata sa mga bata at pasagutan ang mga tanong.

Tanong:
 Sino  ang masipag na bata?
 Ano ang ginagawa ni Niña araw-araw?
 Saan siya nagwawalis?
 Kailan si Niña tumutulong sa pagdidilig ng halaman?
 Ano ang hindi niya nakakalimutang gawin?
 Dapat bang tularan si Niña? Bakit?

7. Malayang Pagsasanay:
a. Isulat nang wasto ang maliit at malaking letrang Nñ at ang pangungusap

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

b. Isulat ang sumusunod na salita (Ididikta ng guro)
-------------------------- ----------------------------

1. -------------------------- 4. ----------------------------
-------------------------- ----------------------------

-------------------------- ----------------------------
2. -------------------------- 5. ----------------------------

-------------------------- ----------------------------

Masipag na bata si Niña.
Nagwawalis ng bakuran si Niña araw-araw.
Sa hapon, tinutulungan niyang magdilig ng mga
halaman ang kanyang kuya.
Bago matulog sa gabi, hindi nakakalimutan ni Niña na
magdasal sa mahal na Sto. Niño



--------------------------
3. --------------------------

--------------------------

8. Paglalapat
Dagdagan ng pantig upang mabuo ang salita sa larawan.

Ni___a Osme___a

Ni___o pi___a

Se___or

9. Pagtataya
Panuto: Pag-ugnayin ng guhit ang larawan at pangalan nito.

A B
1.

a. Señor

2. b. Zuñiga

3. c. Osmeña

4. d. Niño

5. e. Niña



Day 5
Pagsasama ng Letra
1. Balik – aral
Ihanay sa bawat kolum ang mga salitang nasa pocket tsart.  Isulat sa kolum
A kung ito ay salitang may tunog na /Xx/ at B kung ang salita ay may  tunog
na / Ññ/.

2. Paglalahad
Pagbigayin ang mga bata ng iba pang salitang nagsisimula sa tunog na /Xx/
at pagkatapos ay  /Ññ/.
Ipasulat sa hangin, palad, likod ang Xx at Ññ na sinasabayan ng pagbilang ng
dami ng istrok nito.

 Ipakita ang mga plaskard ng mga letrang na napag-aralan na.

Mm Aa Ss Ii Oo Ee Bb Uu Tt Kk

Ll Yy Nn Gg Rr Pp NGng Dd Hh Ww

Cc Jj Ff Zz Qq Vv Xx Ññ

 Ipakita ang mga mabubuong salita mula sa letra o tunog na napag-aralan na.
Halimbawa:

manok ama sasa isa oso
Emma bibe usa tasa kama
lobo yoyo nanay guya relo
pusa ngipin damo halaman watawat
carrot jacket Filipino zoo Quezon
vinta x – ray Niña

Gabayan ang mga bata sa pagbasa.
Ipabasa nang lahatan, pangkatan, dalawahan, isahan at boluntaryo ang

flashcard.

A

/Xx/

B

/ Ññ/



3. Pagsasanay
Laro: “Bring Me Game”
Pamamaraan: Ipadala sa harapan ang mga salitang binigkas o sinabi  ng

guro.
Hatiin ang mga bata sa dalawang pangkat. Ibigay sa pangkat ang set

ng mga salita na gagamitin sa laro. Ipadala sa harapan ang mga salitang
binigkas o sinabi ng guro.

Señor xerox machine Niño
x-ray Alex taxi
Niña Doña xylophone

4. Pinatnubayang  Pagsasanay
a. Pangkatang Gawain: (Station)

Pangkatin ng guro ang klase sa apat.
Ang bawat pangkat ay dadaan/ lilibot sa 4 na pangkat.
Ang bawat isa ay magdadala ng lapis (maaaring gawin ito sa labas ng
silid-aralan)
Basahing mabuti ang bawat panuto at isagawa nang maayos ito.
Sa hudyat ng pito ng guro ay lilipat sa susunod na station.

Station I: Bakatin ang malaking letrang X gamit ang daliri.
Station 2: Bakatin ang maliit na letrang ñ gamit ang daliri.
Station 3: Bakatin ang malaki na letrang Ñ amit ang lapis.
Station 4: Bakatin ang maliit na letrang x gamit ang lapis.

b. Dalawahang Gawain – (Sining)
Ang dalawang  bata ay magtutulungan sa paggawa ng maliit o malaking
letrang  Xx at Ññ
Bibigyan ng guro ang bawat pangkat ng letrang na kanilang bubuuin. Gamit
ang mga maliliit na buto at glue, lilikha sila ng letrang na yari sa buto.
Pagpapaskil ng mga natapos na sining.
Paggagad sa mga natapos na gawain.



5. Malayang Pagsasanay
Kulayan ang kahong may letra o pantig na tulad ng nasa labas:

ax
ña
Ññ

añ
xa

6. Paglalapat
Tingnan ang larawan. Alamin ang nawawalang tunog at buuin ang salita.

1. Ni___a 4. Do___a

2. ___ray 5. ___ylophone

3. ___erox

7. Pagtataya
Sabihin ang pangalan ng bawat larawan. Ipaloob sa bituin ang kabilang na
tunog na bumubuo sa larawan.

W /x/ /ñ/ /w/ /k/ /ñ/ /x/

/h/ /ñ/ /x/ /x/ /ñ/ /t/

/w/ /x/ /ñ/ I /h/ /x/ /ñ/

c. Isulat ang malaki at maliit na letrang Xx at Ññ sa guhit.

d. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

al as ay aw ax
ma ña sa nga wa
Hh NGng Dd Ss Ww
ah ar ad añ ak
ba ka xa ga ta

xerox

Osmeña

Señor taxi

Niño

x-ray
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