
IKALAWANG MARKAHAN

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

MGA LINGGUHANG LAYUNIN:  

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

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

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

PAMAMARAAN

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

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

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



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

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

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

PAMAMARAAN

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

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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



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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

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

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

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



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

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

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

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

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

 Halimbawa ng Concept Web

Paz at Igme

maraming 
tao

PASIG

masaya



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

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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



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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

LINGGO 15
Tema: Ang mga Pagbabago sa Ating Pamayanan

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



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

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

      4. Paglalahad
     Awitin:  “Magtanim ay Di Biro”

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
PAMAMARAAN:  

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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



LINGGO 16
Tema: Mga Tao sa Pamayanan

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

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



   CHORUS

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

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

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

LINGGO 17
Tema: Ang ating mga Bayani

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

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

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

PAMAMARAAN

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

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



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

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

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

   Intro:

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

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

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

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

BAYANI



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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



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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Nagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  goma/garter

PAMAMARAAN:  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

PAMAMARAAN

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

 2. Tukoy-Alam



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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

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

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

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

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



IKATLONG ARAW
LAYUNIN:  Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  

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

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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



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

ORAS:  40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

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

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

LINGGO 19
Tema:   Ang Mga Mahahalagang Lugar sa Ating Pamayanan

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

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

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

PAMAMARAAN:  

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

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

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

 4. Paglalahad



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

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

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

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

PAMAMARAAN:

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

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

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

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

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

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN: 

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



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

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bato

PAMAMARAAN:

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

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

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

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

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

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

 hal. Ang mga bata ay tumatalon.

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



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

ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: mga bato

PAMAMARAAN:

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

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

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

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

LINGGO 20
Tema: Ang Ating Musika

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

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

UNANG ARAW

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

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



PAMAMARAAN
1. Paunang Pagtataya 

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

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

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

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

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

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

IKALAWANG ARAW

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

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

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin

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

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

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

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



IKATLONG ARAW

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

bola

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

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

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

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

IKAAPAT NA ARAW

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

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

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

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

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

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

 
IKALIMANG NA ARAW

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



PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

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

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


