
FILIPINO BAITANG ISA
 
IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 31

TEMA: Kabuhayang Pampamayanan/Trabaho, Industriya ng Pakikipagkalakalan 
 (hal. One Town One Product o OTOP,  industriyang lokal, tiangge, atbp)

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas: Nailalarawan ang tono 
 (pataas, pababa) ng boses ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong 
 ng mga larawan

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nailalarawan ang mga trabaho/hanapbuhay, negosyo sa pamayanan
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 mga larawan ng mga salitang magkasalungat 
 (mainit na siopao, malamig na haluhalo)
 aklat - Ibabaw at Ilalim (Adarna House, 2007)
PAMAMARAAN: 

1. Paunang Pagtataya at Tukoy-Alam
a.  Magdikit ng mga larawan na kasalungat ng mga larawang ipakikita ng guro.
b.  Tumawag ng ilang piling bata na maghahanap ng kapares na larawan.

2. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga iba’t ibang trabaho dito 
 sa ating pamayanan.
3. Paglalahad

a.  Ipakita ang aklat na “Ibabaw at Ilalim.”
b.  Ipakita ang bawat pahina at tanungin ang mga bata kung ano ang nakikita
     nila sa larawan. Maaaring magbigay ng mga tanong na nagsisimula sa 
     “nasaan?”

4. Pagtuturo at Paglalarawan
 Tatawag ng mga bata at pipili ng 2 larawang magkasalungat at gagamitin ang  
 magkasalungat na mga salita sa iisang pangungusap.
 (hal:  Ang tatay ay matangkad ngunit ang anak niya ay maliit.)

IKALAWANG ARAW

LAYUNIN  : Nailalarawan ang tono (pataas, pababa) ng boses ng bumabasa 
         o naglalahad ng kuwento
ORAS  : 40 minuto



MGA KAGAMITAN:  
 aklat - Tiktaktok at Pikpakbum ni Rene Villanueva (Adarna House,1980)

 listahan ng mga linyang babasahin hango sa kuwento

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang iba’t ibang damdamin ng mga 
 tauhan ng isang kuwento ayon sa tono ng boses ng naglalahad ng kuwento. 
2. Paglalahad

a.  Basahin ang kuwentong “Tiktaktok at Pikpakbum” ni Rene O. Villanueva na 
     inilimbag ng Adarna House noong 1980. 
b.  Bigyang diin ang damdamin ng mga tauhan sa pamamagitan ng 
     pagpapalit-palit ng paraan ng pagsasallita (tono ng boses, tataas, bababa).

3. Pagtuturo at Paglalarawan
a.  Babanggit ng isang linya mula sa kuwento ang guro.
b.  Tatawag ang guro ng isang bata upang magpaliwanag kung ano 
     ang damdamin ng tauhan ayon sa pagkakabigkas ng guro. 
     (masaya, malungkot, galit, atbp.; malakas o mahina/pabulong 
     ang pagkakasabi)
c.  Maaaring tumawag ng 5 o higit pang mga bata.

4. Kasanayang Pagpapayaman
 Round 1: masaya at malungkot

a.  Kung masaya ang tono, tumakbo papunta sa harapan ng klasrum; 
     kung malungkot, tumakbo papunta sa likod ng klasrum.
b.  Magbigay ng 3 halimbawa ng masaya at 3 halimbawa ng malungkot.

IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Nailalarawan ang mga litrato batay sa kuwento at naibibigay ang 
       kasalungat nito
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 iba’t ibang larawan 
 bond paper 
 lapis at iba’t ibang pangkulay

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin

a.  Ano ang masasabi mo sa litratong ito?  (ipakita ang litrato)
b.  Ano ang kasalungat o kabaliktaran ng ___? (salitang naglalarawang 
     binanggit ng bata)

2. Kasanayang Pagpapayaman
a.  Pumili ng sampung bata. Bigyan ng mga larawan ang unang limang bata at 
     ang mga kabaliktarang mga larawan ay ibibigay naman sa limang batang 
     natitira.            



b.  Bumilang ng isa hanggang tatlo. Pagkatapos banggitin ang “GO!”, sisimulan 
     na ng mga batang hanapin ang kanilang kapareha sa kabilang grupo.                  
c.  Ang unang pares na pupunta sa harapan ang siyang panalo.
d.  Ulitin ang palaro hanggang sa makapaglaro ang lahat ng mga bata.
     *maaaring limang pares o higit pa bawat round.

3. Kasanayang Pagkabisa
a.  Bigyan ng malinis na papel, lapis, at mga pangkulay ang bawat bata.
b.  Magdikit ng 3 larawang may koneksiyon sa trabaho sa pamayanan.
c.  Papiliin ng isang larawan ang mga mag-aaral at ipaguhit sa mga bata ang 
     mga posibleng kasalungat ng mga larawan sa pisara.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nagagamit ang iba’t ibang tono para maipakita ang kasalungat 
         na damdamin
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 mp3 player/cellphone 
 speakers 
 naka-rekord na mga pangungusap at/o parirala 
 iba’t ibang ekspresyon ng mukhang nakaguhit sa bilog na papel/cardboard 
 at nakadikit sa popsicle sticks 

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, makikinig tayo sa ilang mga pangungusap at susubukin 
 nating tukuyin ang mga kasalungat na tono ng mga ito.
2. Kasanayang Pagpapayaman at Kasanayang Pagkabisa

a.  Ipakinig sa mga bata ang mga pangungusap. Ulitin hanggang 3 beses ang 
     bawat isa para lubos itong mapakinggan ng mga bata.
b.  Tanungin kung ano-ano ang maaaring damdaming ipinapahayag ng 
     nagsasalita (galit, tuwang-tuwa, nasasabik, atbp).
c.  Tanungin ang ilang piling bata kung paano nila ipahahayag ang 
     pangungusap sa kasalungat nitong damdamin (hal: galit-natutuwa)

3. Pagtataya
 Sabihin: Makinig nang mabuti sa pangungusap na iparirinig ko sa inyo. 
 Pagkatapos ng bawat pangungusap, itaas ninyo ang popsicle stick na 
 nagpapakita ng damdaming ipinapahayag ng mga nagsasalita.

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 40 minuto



MGA KAGAMITAN: 
 lapis
 papel 
 pangkulay

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, magtutugma tayo ng mga salitang magkasalungat sa 
 tulong ng mga larawan.
2. Pagtataya

a.  Bigyan ng lapis, papel, at mga pangkulay ang mga bata upang makaguhit 
     sila ng 3 pares ng magkakasalungat na salita.
b.  Tumawag ng mga batang magbabahagi at maglalarawan ng kanilang 
     iginuhit.

IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 32

TEMA: Mga Pinagkukuhaan ng Enerhiya

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang diin at haba sa pagbigkas ng 
 mga salita ng bumabasa o naglalahad ng kuwento 
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong 
 ng mga larawan

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nasasagot ang tanong na “Ano ang nagagawa ng hangin para sa atin?”
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 tsart ng awit na “Umihip Tulad ng Hangin” ni Rene O. Villanueva 

PAMAMARAAN:
1. Paunang Pagtataya 
 Itanong sa mga bata kung ano ang nagagawa ng hangin para sa kanila.
2. Tukoy-Alam
 Gumawa ng semantic web ng hangin. Pag-usapan ang mga bagay na naaalala o 
 naiisip ng mga bata tuwing naririnig ang salitang hangin. Isulat ang sagot ng 
 mga bata sa pisara.
 

hangin



3. Tunguhin 
 Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng hangin.
4.  Paglalahad
 Ipakita sa mga bata ang bangkang papel. Talakayin ang gamit ng bangka 
 sa mga tao.

 Ituro sa mga bata ang awit na “Umihip Tulad ng Hangin” ni Rene O. Villanueva.   
 (Matatagpuan sa http://www.youtube.com/watch?v=uU9BlD80aQM)

5.  Pagtuturo at Paglalarawan
 Pag-usapan sa klase ang kahalagahan ng hangin. Bigyang diin ang hangin 
 bilang pinagkukuhaan ng enerhiya. Maaaring magpakita ng larawan ng 
 Bangui Windmills mula sa Ilocos Norte.

IKALAWANG ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang mga salitang magkasalungat
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 tsart ng awit na “Umihip Tulad ng Hangin”

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, ating aalamin ang mga salitang magkasalungat.
2. Paglalahad
 Ipaawit muli sa mga bata ang “Umihip Tulad ng Hangin.”
3. Pagtuturo at Paglalarawan

a.  Ipalarawan sa mga bata ang ihip ng hangin ayon sa awit.
b.  Sabihin sa mga bata na imuwestra ang malakas na ihip ng hangin sa 
     pamamagitan ng pagpapalabas ng hangin mula sa kanilang mga bibig. 
     Itanong sa mga bata kung ano sa kanilang palagay ang kasalungat ng 
     malakas. Sabihin sa mga bata na ang kasalungat nito ay mahina. Tumawag  
     ng ilang bata upang imuwestra ang mahinang ihip ng hangin.
c.  Sabihin sa mga bata na imuwestra ang marahang ihip ng hangin sa 
     pamamagitan ng pagpapalabas ng hangin mula sa kanilang mga bibig. 
     Itanong sa mga bata kung ano sa kanilang palagay ang kasalungat ng 
     marahan. Sabihin sa mga bata na ang kasalungat nito ay mabilis. Tumawag  
     ng ilang bata upang imuwestra ang mabilis na ihip ng hangin.
d.  Sabihin sa mga bata na imuwestra ang maingay na ihip ng hangin sa 
     pamamagitan ng pagpapalabas ng hangin mula sa kanilang mga bibig. 
     Itanong sa mga bata kung ano sa kanilang palagay ang kasalungat ng 
     maingay. Sabihin sa mga bata na ang kasalungat nito ay tahimik. Tumawag 
     ng ilang bata upang imuwestra ang tahimik na ihip ng hangin.
e.  Isulat ang pares ng magkakasalungat na salita sa pisara.

malakas - mahina
marahan - mabilis
maingay - tahimik



4. Kasanayang Pagpapayaman
 Sabihin sa mga bata na kailangan nilang imuwestra ang ihip ng hangin na 
 kasalungat ng ipakikita ng guro. 
  Halimbawa: 
  Kapag marahan ang ihip ng guro, 
  kailangang umihip nang mabilis ng mga bata. 

IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 larawan ng mga bagay na malamig, mainit, malaki, maliit, mabigat, magaan, 
 mahaba, at maiksi

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin:
 Ngayong araw, ating aalamin ang mga salitang magkasalungat sa tulong ng 
 mga larawan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Idikit ang mga larawan sa pisara. Itanong sa mga bata kung ano ang katangian 
 ng mga bagay na nasa larawan. Kumuha ng dalawang larawan at itanong sa 
 mga bata kung ang mga ito ay magkasalungat o hindi. Tumawag ng ilang mga 
 bata upang ipaliwanag ang sagot.
  Halimbawa ng mga larawan:

 a.  apoy at araw (Hindi magkasalungat dahil parehong mainit.)
 b.  apoy at yelo (Magkasalungat dahil mainit ang apoy ngunit malamig  
      ang yelo.)
 c.  kabayo at aso (Maaaring magkasalungat dahil malaki ang kabayo 
      ngunit maliit ang aso. Maaaring hindi magkasalungat dahil parehong 
      mabilis tumakbo.)

3. Kasanayang Pagkabisa
 Bigyan ang bawat bata ng isang larawan. Sa hudyat ng guro, kailangang 
 hanapin ng bawat isa ang kamag-aral na may hawak ng larawang kabaliktaran 
 ng nasa kanila.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 larawan ng mga bagay na magkasalungat (halimbawa: basa at tuyong damit, 
 mahaba at maiksing buhok, malaki at maliit na bola, atbp)
 papel
 panulat
 pangkulay



PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, magsasanay tayong muli sa pagtukoy ng mga salitang 
 magkasalungat sa tulong ng mga larawan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Idikit sa pisara ang mga larawang magkasalungat. Itanong sa mga bata kung 
 ano ang kanilang masasabi sa mga larawan. Tumawag ng ilang mga bata upang 
 itugma ang mga larawang magkasalungat.
3. Kasanayang Pagkabisa
 Bigyan ng papel, pangkulay, at panulat ang bawat bata. Magpaguhit ng 
 dalawang bagay na magkasalungat. Kapag tapos na ang lahat ay tumawag 
 ng ilang bata upang ibahagi sa klase ang iginuhit.

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong ng mga larawan
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 papel
 lapis 
 pangkulay

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, gagawa tayo ng sariling awit na may mga salitang mag- 
 kasalungat.
2. Pagtataya

a.  Awiting muli ang “Umihip Tulad ng Hangin.”
b.  Bigyan ng papel, panulat, at pangkulay ang bawat bata.
     Sabihin sa mga bata na gawan ng palit-salita ang awit: _____ tulad ng ____.
     Ipasulat ang sagot sa papel.
     Halimbawa: 
     Lumangoy tulad ng isda.
     Mabilis na langoy ng isda.
     Swoosh, swoosh.
     Lumangoy tulad ng isda.
     Mabagal na langoy ng isda.
c.  Tumawag ng ilang bata upang ibahagi ang ginawang awit.



IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 33

TEMA: Konserbasyon ng Enerhiya at Likas na Yaman

PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang 
 diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad ng kuwento

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nakikibahagi sa talakayan tungkol sa awit
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 tsart ng awiting “Maliit na Gagamba” 
 larawan ng gagambang itinaboy ng ulan
 larawan ng gagambang gumagawa ng sapot sa ilalim ng araw

PAMAMARAAN:
1. Paunang Pagtataya 
 Itanong sa mga bata kung sino sa kanila ang naabutan na ng ulan. Tumawag ng 
 ilang bata upang ibahagi ang kanilang karanasan tungkol dito.
2. Tukoy-Alam
 Talakayin ang kahulugan ng salitang itinaboy.

 Habang umuulan noong isang gabi, naisipan kong uminom ng mainit na 
 tsokolate. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, laking gulat ko nang may makita akong 
 malalaking daga. Agad kong itinaboy ang mga ito sapagkat takot ako sa daga. 
 Anong ibig sabihin ng salitang itinaboy? (Pumili ng ilang bata upang imuwestra o 
 sabihin sa klase ang sagot.)
3. Tunguhin 
 Ngayong araw, tatalakayin natin ang awiting “Maliit na Gagamba.”

Maliit na gagamba
Umakyat sa sanga
Dumating ang ulan

Itinaboy siya
Sumikat ang araw
Natuyo ang sanga
Maliit na gagamba
Ay laging masaya.

4. Paglalahad
 Ituro sa mga bata ang awiting “Maliit na Gagamba.”
5. Pagtuturo at Paglalarawan
 a. Itanong ang mga sumusunod:

•	 Ano	ang	ginagawa	ng	gagamba	sa	awit?



•	 Ano	ang	nangyari	nang	umulan?
•	 Ano	sa	inyong	palagay	ang	naramdaman	ng	gagamba	nang	itinaboy	siya		
 ng ulan? Ipaliwanag ang sagot.
•	 Anong	nangyari	pagkatapos	ng	ulan?
•	 Anong	naramdaman	ng	gagamba	nang	sumikat	ang	araw?	Bakit?

IKALAWANG ARAW

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang diin at haba sa pagbigkas ng mga salita ng 
       bumabasa o naglalahad ng kwento
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 larawan ng gagambang itinaboy ng ulan

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, ating aalamin ang nararamdaman ng mga tauhan sa 
 pamamagitan ng diin at haba ng kanilang mga sinabi.
2. Paglalahad
 Balikan ang awiting “Maliit na Gagamba.” Awitin itong muli kasabay ng mga bata.
3. Pagtuturo at Paglalarawan

a. Idikit sa pisara ang larawan ng gagambang itinaboy ng ulan.
b. Talakayin ang iba’t ibang posibleng damdamin ng gagamba 
    (takot, malungkot, atbp).
c. Idikit sa pisara ang larawan ng gagamba sa ilalim ng araw.
d. Talakayin ang iba’t ibang posibleng damdamin ng gagamba 
    (nananabik, masaya, atbp).
e. Ipaliwanag kung paanong ang emosyon ng tao ay nakatutukoy sa diin ng 
    kaniyang sinasabi.

4. Kasanayang Pagpapayaman
a. Sabihin ang salitang “Naku!” nang malungkot. Pahulaan sa klase kung ano 
    ang damdamin ng guro.
b. Ulitin ito ng may iba’t ibang emosyon gaya ng masaya, galit, takot, atbp.

IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Nasasabi ang mga salita na may diin at habang akma sa emosyong 
       babanggitin ng guro
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 larawan ng mga mukha na may iba’t ibang emosyon 
 (galit, takot, masaya, malungkot, atbp)



PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, magsasanay tayo sa pagsasabi ng iba’t ibang salita nang 
 may iba’t ibang emosyon.
2. Kasanayang Pagpapayaman

a.  Hatiin ang klase sa limang pangkat. Bigyan ng isang larawan ng mukha ang 
     bawat pangkat.
b.  Isulat ang salitang “hindi” sa pisara at basahin ito sa klase. 
c.  Kapag itinuro ng guro ang pangkat, sasabihin ng mga miyembro ang “hindi” 
     na may tamang diin at haba base sa mukhang ibinigay sa kanila.
d.  Ulit-ulitin ang laro gamit ang iba pang salita gaya ng ayoko, sunog, ako, atbp.

3. Kasanayang Pagkabisa
a.  Idikit ang takot na mukha sa pisara. Sabihin sa mga bata na sabihin sa katabi 
     ang salitang “Pilo” na parang natatakot.
b.  Magdikit ng ibang mukha sa pisara at ulitin ang gawain.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nasasabi ang mga salita nang may tamang diin at haba
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, magsasanay tayo sa pagsasalita nang may tamang 
 diin at haba.
2. Kasanayang Pagpapayaman

a.  Hatiin ang klase sa mga pangkat na may tig-limang miyembro.  
b.  Bigyan ng eksena ang bawat pangkat (nasusunog ang mga bahay, may ahas 
     sa loob ng banyo, nagkukuwentuhan ang pamilya sa hapagkainan, may 
     mag-nanakaw na kumuha ng bag, nasira ang paboritong laruan).
c.  Itanong sa klase kung ano ang emosyon ng mga tauhan sa bawat eksena.

3. Kasanayang Pagkabisa
 Tulungan ang bawat pangkat na gumawa ng maigsing dula-dulaan ayon sa 
 eksenang ibinigay ng guro.

IKALIMANG NA ARAW

LAYUNIN: Nasasabi ang mga salita ng may tamang diin at haba
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, ipakikita natin sa klase ang dula-dulaang ginawa natin 
 kahapon. Sabihing mabuti ang mga linya na may tamang diin at haba.



2. Pagtataya
 Tawagin ang bawat pangkat upang isa-isang ipakita ang dula-dulaan

IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 34  

TEMA: Pagtulong sa Aking Pamayanan--Pagpapanatili ng Kalinisan ng Ating Pamayanan 
 (hal. pagtapon ng mga basura sa basurahan, pag-recycle, pag-segregate)  

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN: 
1. Wikang Binibigkas: Nabibigyang kahulugan ang lakas at hina sa pagbigkas ng 
 mga salita ng bumabasa o naglalahad ng kuwento 
2. Gramatika: Napagtutugma ang mga salitang magkasingkahulugan gamit 
 ang larawan

UNANG ARAW 

LAYUNIN: Nakikinig at nagtatanong patungkol sa kuwentong binasa 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN:
 aklat – Nang Magkakulay ang Nayon ni Susan dela Rosa Aragon 
 (Adarna House, 2003) 

PAMAMARAAN 
1. Paunang Pagtataya
 Tanungin ang klase: Paano mo malalaman kung galit, malungkot, masaya o 
 nasasabik ang isang tao? 
2. Tukoy-Alam 
 Bibigkasin ng guro ang ilang salita gamit ang iba’t ibang emosyon tulad ng:  
 masaya, malungkot, galit, at paiyak. 
3. Tunguhin
 Sabihin: Ang kuwento natin ngayon ay tungkol sa isang nayon. Ano kaya
 ang hitsura ng nayong iyon?  
4. Paglalahad  Ikuwento ang Nang Magkakulay ang Nayon ni Susan dela Rosa 
 Aragon (Adarna House, 2003). 
5. Pagtuturo at Paglalarawan

a.  Bumuo ng grupo at tanungin ang bawat grupo kung ano ang kanilang 
     paboritong tagpo mula sa kuwentong binasa.  

 b.  Bigyan ng oras ang bawat grupo upang paghandaan ang pagsasadula ng 
 kanilang paboritong tagpo mula sa kuwentong binasa.



IKALAWANG ARAW 

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang lakas at hina sa pagbigkas ng mga salita ng  
       bumabasa o naglalahad ng kuwento    
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN: 
 larawan mula sa isang tagpo sa kuwentong binasa noong unang araw   

PAMAMARAAN
1. Tunguhin 
 Sabihin: Ngayong araw, magkakaroon tayo ng pagsasadula. 
2. Paglalahad 
 Bibigkasin ng guro ang ilang salita gamit ang iba’t ibang emosyon tulad ng: 
 masaya, malungkot, galit, at paiyak.  
  Halimbawa:  
  “Alikabok”- sabihin sa tonong masaya  
  “Alikabok” - sabihin sa tonong paiyak 
3. Pagtuturo at Paglalarawan

a.  Tanungin: Pare-parehas ba ang tono ng bawat salita? Nag-iiba ang pagsabi 
     natin sa isang salita depende sa ating emosyon. 
b.  Ipakita ang isang tagpo mula sa kuwentong binasa noong unang araw kung 
     saan nakita ng mga tao sa nayon ng Alikabok ang pagdating ni Pintor. 

      Tanungin: Paano kaya sasabihin ng batang lalaki ang “may parating na
      lalaki!”? Sasabihin ba niya ito sa tonong paiyak? Sasabihin ba niya ito sa 
      tonong galit? Sasabihin ba niya ito sa tonong masaya?
4. Kasanayang Pagpapayaman

a.  Hikayatin ang mga bata na ipakita ang iba’t ibang emosyon.  
 Halimbawa:  masaya, malungkot, galit, at paiyak 
b.  Magbigay ng isang salita at sabihin ito gamit ang iba’t ibang emosyon 
     tulad ng: masaya, malungkot, galit, paiyak, at iba pa. 
c.  Hatiin ang klase sa 4-5 pangkat at ipamahagi ang larawan ng isang tagpo 
     mula sa kuwentong binasa noong unang araw. 
d.  Tanungin: Ano kaya ang sinasabi ng mga tauhan sa tagpong ito?

 e. Bigyan ang bawat pangkat ng oras sa paghahanda at ibahagi sa klase.



IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Napagtutugma ang mga salitang magkasingkahulugan gamit ang larawan 
ORAS: 40 minuto 
KAGAMITAN:  
 larawan na hango sa kuwentong binasa noong unang araw
 ginupit na larawan (puzzle) na hango sa  kuwentong binasa noong unang araw  

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin 

a.  Ipakita ang mga larawang hango sa kuwentong binasa noong unang araw. 
b.  Tanungin: Ano ang masasabi ninyo sa kapaligiran ng kanilang nayon? 

2. Pagtuturo at Paglalarawan 
a.  Ipakita ang mga larawan na mula sa kuwentong binasa noong unang araw. 
 Halimbawa: Ipakita ang tagpo kung saan puro alikabok ang nayon 
           ng Alikabok.  
 Tanungin: Ano ang masasabi ninyo sa nayon ng Alikabok? Makalat o 
 madumi ba ang nayon ng Alikabok? 
b.  Muling gawin sa iba pang larawan gamit ang mga salitang 
     magkasingkahulugan ang sumusunod: 
     maganda-kaakit-akit
     malinis-maayos 
c.  Sabihin: May mga salita na pareho ang kahulugan tulad ng mga sumusunod:  

      makalat - madumi 
     maganda - kaakit-akit 
     malinis - maayos  

3. Kasanayang Pagpapayaman 
a.  Hatiin ang klase sa 6 na pangkat at bigyan sila ng puzzle.  
b.  Ayusin ang mga bahagi ng larawan upang mabuo ito.

4. Kasanayang Pagkabisa
 Hikayatin ang bawat pangkat na pagtambalin ang larawan ng kasingkahulugan 
 ng kanilang salita.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Masagot ang tanong na “Ano-ano ang inyong ginagawa upang mapanatiling 
       malinis ang pamayanan?” 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN:  
 papel
 lapis
 pangkulay  

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano 
 mapananatiling malinis ang pamayanan.



2. Kasanayang Pagpapayaman
 Magtawag ng ilang mga bata upang sagutin ang tanong na “Paano mo 
 mapananatiling malinis ang inyong komunidad?” 
3. Kasanayang Pagkabisa

a.  Hatiin ang klase sa anim pangkat. 
b.  Bigyan ang bawat pangkat ng salita na may kasingkahulugan na tinalakay 
     noong ikatlong araw. 
 halimbawa:  
 Pangkat 1 - maganda  
 Pangkat 2 - kaakit-akit  
 Pangkat 3 -  makalat  
 Pangkat 4 - madumi  
 Pangkat 5 - maayos  
 Pangkat 6 - malinis    
     Ano kaya ang hitsura ng isang pamayanang malinis?
c.  Ilarawan ang isang komunidad sa pamamagitan ng pagguhit. 
d.  Ipamahagi ang mga materyales. 

4. Pagtataya
 Ibahagi sa klase ang pangkatang gawain.   

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Naibabahagi sa klase ang pangkatang gawaing iginuhit noong nakaraang  
       araw 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN:  
 mga iginuhit noong ikaapat na araw  

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin
 Naibabahagi sa klase ang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng sariling 
 pamayanan sa pamamagitan ng paglalarawan gamit ang mga salitang 
 magkasingkahulugan.   
  Halimbawa:  
  Maayos ang aming pamayanan dahil walang kalat sa paligid. 
2. Pagtataya
 Naibabahagi sa klase ang mga paraan upang mapanatiling maganda at malinis 
 ang kanilang pamayanan.



IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 35 

TEMA: Pagtulong sa Aking Pamayanan - Pagpapaganda ng Ating Pamayanan 
 (hal. pagtatanim at pag-aalaga ng bulaklak, halaman, paglinis ng mga ilog 
 at iba pang pinagkukuhaan ng tubig)  

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN: 
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang lakas o 
 hina sa pagbigkas ng mga salita ng bumabasa o naglalahad ng kuwento 
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring kasalungat batay sa larawan o 
 salitang ibinigay ng guro

UNANG ARAW 

LAYUNIN: Nakikinig at nagtatanong patungkol sa kuwentong binasa 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN: 
 aklat – Si Inggolok at ang Planeta Pakaskas isinulat nina ni Rene O. Villanueva 
 at Lem Garcellano, iginuhit nina Bernard Bunag at Jojo Topacio 
 (Cacho Publishing House, 1988) 

PAMAMARAAN 
1. Paunang Pagtataya 

a.  Tanungin ang klase: Ano ang naiisip ninyo kapag sinabi ang salitang planeta? 
b.  Isulat sa pisara ang mga ideya ng klase sa pamamagitan ng paggawa 
     ng sematic web. 

2. Tukoy-Alam 
 Tanungin ang klase: Nakakain ba ang lahat ng bagay sa inyong paligid? 
3. Tunguhin 
 Sabihin: Ang kuwento natin ngayon ay tungkol sa isang kakaibang planeta.  
4. Paglalahad
 Ikuwento ang Si Inggolok at ang Planeta Pakaskas.  
5. Pagtuturo at Paglalarawan 

a.  Muling balikan ang kuwentong binasa at umpisahan ang talakayan sa 
     pamamagitan ng pagsagot ng ilang tanong mula sa kuwento.   

  Halimbawa:  
  Ano ang tawag sa kakaibang planeta?  
  Bakit ito kakaiba?  
  Mayroon kaya talagang planeta kung saan lahat ng bagay sa paligid 
  ay puwedeng kainin?



IKALAWANG ARAW 

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng pang-uring kasalungat batay sa larawan o salitang 
       ibinigay ng guro 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN: 
 aklat – Si Inggolok at ang Planeta Pakaskas isinulat nina ni Rene O. Villanueva 
 at Lem Garcellano, iginuhit nina Bernard Bunag at Jojo Topacio 
 (Cacho Publishing House, 1988)

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin 
 Sabihin: Ngayong araw, muli nating babalikan ang kuwento ni Inggolok.  
2. Paglalahad 
 Hatiin ang klase sa 5-6 na pangkat at isadula ang isang tagpo sa kuwentong 
 binasa noong unang araw. 
  Halimbawa ng mga tagpo:  
  - Umiinom ang mga Nguyamyam ng maraming tsokolate mula sa ilog.  
  - Kinakain ng mga Nguyamyam ang masarap na bahay.  
  - Napasigaw nang malakas si Inggolok nang makita niyang nauubos na 
    ang planeta Pakaskas.  
3. Pagtuturo at Paglalarawan 

a.  Talakayin ang mga tagpo mula sa kuwentong binasa. 
b.  Isulat sa pisara ang mga pang-uring ginamit sa bawat tagpo at basahin 
     sa klase. 
c.  Tanungin ang klase sa kung ano ang ibig sabihin ng bawat pang-uri. 
d.  Sabihin ang salitang kasalungat ng mga pang-uring nakasulat sa pisara 
     at tanungin kung magkapareho ng ibig sabihin. 
 Halimbawa:  
 malakas - mahina  
 “Magkapareho ba ng ibig sabihin ang malakas at mahina?” 

4. Kasanayang Pagpapayaman 
 Hikayatin ang klase na maglaro ng modified Simon Says 
  Halimbawa:  
  tumakbo nang mabilis 
  
 Sa halip na sundin ang sinabi ng guro, ang dapat gawin ay ang salungat nito.  
  Halimbawa:  
  tumakbo nang mabilis - tumakbo nang mabagal o dahan dahan

 



IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Nailalarawan ang magandang pamayanan 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN:  
 lapis o mga pangkulay  
 papel 
 larawan ng pamayanan na:    
  may maraming puno, bulaklak, halaman   
  may malinis na ilog at iba pang pinagkukuhaan ng tubig

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin 
 Sabihin: Maganda ba ang pamayanan nina Inggolok? Ngayong araw, susubukan 
 nating ilarawan ang isang magandang pamayanan. 
2. Kasanayang Pagpapayaman 

a.  Magpakita ng larawan ng isang pamayanan na may maraming puno, 
     bulaklak, halaman, at may malinis na pinagkukuhaan ng tubig. 
b.  Ilarawan ang pamayanan.

3. Kasanayang Pagkabisa 
 Gumuhit ng isang pamayanan na may maraming puno, bulaklak, halaman, 
 puno na nagbubunga ng mga prutas o isang pamayanan na may malinis na ilog 
 at iba pang pinagkukuhaan ng tubig.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano magkaroon ng isang 
        magandang pamayanan na may maraming puno at halaman, may malinis 
        na ilog at iba pang pinagkukuhaan ng tubig  
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN: 
  papel
  lapis o pangkulay  

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga paraan upang mapaganda 
 ang ating pamayanan.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Pangunahan ang talakayan sa tanong na “Ano ang inyong maaaring gawin 
 upang maging maganda ang inyong pamayanan?” 
3. Kasanayang Pagkabisa

a.  Ipamahagi sa klase ang mga materyales.
b.  Iguhit ang mga paraan kung paano magkakaroon ng isang magandang 
     pamayanan. 

4. Pagtataya
 Ibulong sa katabi ang isang paraan upang maging maganda ang kanilang 
 pamayanan.



IKALIMANG  ARAW

LAYUNIN: Naibabahagi sa klase ang kanilang iginuhit noong ikaapat na araw 
ORAS: 40 minuto 
MGA KAGAMITAN:  
 ang mga iginuhit noong ikaapat na araw  

PAMAMARAAN 
1. Tunguhin
 Naibabahagi sa klase ang kanilang iginuhit noong ikaapat na araw.
2. Pagtataya
 Naibabahagi sa klase ang ginawa noong ikaapat na araw sa pamamagitan 
 ng pagbuo ng pangungusap na “Upang maging maganda ang ating 
 pamayanan, kailangan natin mag_______.”

IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 36

TEMA: Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga Puno

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang 
 facial expression ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring kasalungat batay sa larawan 
 o salitang ibinigay ng guro

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nakapagbabahagi ng mga pang-uring naglalarawan sa mga bagay; 
       nakikilahok sa isang laro kung saan nagbibigay ng pang-uring kasalungat 
       sa ibinigay ng kaklase
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:
 aklat – Si Inggolok at ang Planeta Pakaskas isinulat nina ni Rene O. Villanueva 
 at Lem Garcellano, iginuhit nina Bernard Bunag at Jojo Topacio 
 (Cacho Publishing House, 1988)
 mga larawan ng maganda at di magandang kapaligiran

PAMAMARAAN
1. Paunang Pagtataya 
 Tanungin sa klase: Bakit mahalaga ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno? 
 Bakit mahalagang naglilinis at inaalagaan ang kapaligiran?
2. Tukoy-Alam
 Tumawag ng ilang mga bata upang magbahagi ng kanilang sagot.



3. Tunguhin 
 Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin kung ano ang katangian ng maganda at 
 malinis na kapaligiran pati ang marumi at hindi magandang kapaligiran.

 Magpakita sa klase ng mga larawan at tumawag ng dalawang bata 
 (bawat larawan) upang ilarawan ito gamit ang mga magkasalungat na pang-uri. 
4. Paglalahad
 Ibahagi ang kuwentong Si Inggolok at ang Planetang Pakaskas.
5. Pagtuturo at Paglalarawan
 Simulan ang talakayan ukol sa kuwento sa paglalarawan ng mga Nguyamyam, 
 ng Planetang Pakaskas, at kay Inggolok.

IKALAWANG ARAW 

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang facial expression ng bumabasa o naglalahad 
       ng kuwento
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating tukuyin ang tamang facial expression 
 sa paglalahad ng kuwento. 
2. Paglalahad
 Pangkatin ang mga bata. Bigyan ang bawat isang pangkat ng tagpo mula sa 
 kuwento. Ipaalala ang paggamit ng tamang facial expression sa pagbabahagi ng 
 mga tagpo.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
 Simulan ang talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga bata kung alin 
 ang angkop na facial expression sa mga piling damdamin na ipinakita ng tauhan 
 sa kuwento.

 Sa dulo ng talakayan, sumahin ang mga pagkakataon kung kailan ginagamit 
 ang mga akmang facial expression sa pagsasalaysay sa kuwento.
4. Kasanayang Pagpapayaman
 Ibigay ang panuto sa laro kung saan magbibigay ang guro ng tagpo o 
 pangyayari at tutukuyin ng mga bata ang facial expression na nararapat na 
 gamitin sa mga ito.

IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang kasalungat ng nabanggit na pang-uri
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 malalaking memory game card na may pares ng mga larawang kumakatawan sa 
 mga pang-uri 



PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, ibibigay natin ang kasalungat ng mga pang-uri.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Magbigay ng mga pangungusap (na ukol sa pangangalaga ng kapaligiran) na 
 may pang-uri. Pangunahan ang klase sa pagtukoy sa mga pang-uri sa bawat 
 isang pangungusap at pagkatapos ay talakayin (sa pamamagitan ng paglista) 
 ang kasalungat ng mga ito. 
3. Kasanayang Pagkabisa
 Pangunahan ang klase sa isang memory game sa pisara kung saan magpapakita 
 ang guro ng mga larawang kumakatawan sa magkasalungat na mga pang-uri.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nagagamit ang lakas at hina ng pagbigkas sa pagkukuwento o paglalahad
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 pangkulay
 papel para sa bawat isa

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Magbalik aral sa mga pamantayan sa paggamit ng malakas at mahinang 
 paraan ng pagkukuwento. 
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Ipakilala ang gawain sa pagtalakay ng mga paraan kung paano 
 mapangangalagaan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pag-aalaga at 
 pagtatanim ng mga puno. Payuhan ang klase na iguhit nang malikhain ang 
 kanilang mga sagot. Ipamahagi ang mga materyales para sa gawain.
3. Kasanayang Pagkabisa
 Matapos ang pagguhit ng kanilang sagot, bigyang pagkakataon ang klase na 
 ibahagi ang kanilang sagot sa kanilang katabi.
4. Pagtataya
 Tumawag ng ilang piling mag-aaral upang ibahagi ang kanilang gawa sa harap 
 ng klase, gamit ang tamang facial expression sa pagsasalaysay.

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Nailalahad ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno bilang 
        pagtulong sa pamayanan
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 



PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Ngayong araw, susubukan natin ang ating galing sa pagtatanghal at talino sa 
 pagbibigay ng paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran sa 
 pamamagitan ng pagtatanim ng puno.
2. Pagtataya
 Igrupo ang klase sa tig-walong bata, at bigyan ng pagkakataon ang bawat grupo 
 upang magpulong at magplano para sa gagawing malikhaing pagtatanghal. 
 Payuhan ang klase na gamitin ang tamang facial expression upang maipahayag 
 ang layon ng pagtatanghal. Magtatanghal ang bawat grupo matapos ang 
 pulong.

IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 37

TEMA: Pagtulong sa Pamayanan--Pagtatanim ng mga Halamang Gulay

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nabibigyang kahulugan ang 
 galaw ng kamay at katawan ng bumabasa o naglalahad ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring kasingkahulugan base sa larawan o 
 salitang ibinigay ng guro

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nakapagbabahagi ng mga pang-uri na naglalarawan sa mga bagay; 
       nakikilahok sa isang laro kung saan nagbibigay ng pang-uring 
       kasingkahulugan sa ibinigay ng kaklase
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:
 tsart ng “Ako ay Nagtanim” (awiting bayan)

PAMAMARAAN
1. Paunang Pagtataya 
 Tanungin sa klase: May mga tanim ba kayong halaman sa bahay? Ano-ano ang 
 mga ito? Bakit sila mahalaga? Para sa inyong pamilya? Para sa pamayanan?
2. Tukoy-Alam
 Tumawag ng ilang mga bata upang magbahagi ng kanilang sagot.
3. Tunguhin 
 Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin kung ano ang katangian ng mga 
 halamang gulay at kung bakit mahalagang tayo ay nagtatanim ng mga ito sa 
 tahanan.

 Magpakita sa klase ng mga larawan at tumawag ng dalawang bata (bawat 
 larawan) upang ilarawan ito gamit ang mga magkasingkahulugan na pang-uri. 



4. Paglalahad
 Ibahagi ang awit na “Ako ay Nagtanim.” Talakayin na ito ay isang awiting bayan.

  Ako ay Nagtanim
  (sa tono ng Leron, Leron Sinta)

  Ako ay nagtanim, kapirasong luya
  Tumubo ay gabi, namunga ay mangga
  Nang aking pitasin, hinog na papaya
  Bumagsak sa lupa, magandang dalaga.
5. Pagtuturo at Paglalarawan
 Simulan ang talakayan ukol sa paglalarawan ng mga gulay sa awit.

IKALAWANG ARAW

LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang galaw ng kamay at katawan ng bumabasa o 
       naglalahad ng kuwento
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating tukuyin ang tamang galaw ng kamay 
 at katawan ng bumabasa o naglalahad ng kuwento.
2. Paglalahad
 Awitin muli ang “Ako ay Nagtanim.” Tukuyin ang mga maaaring 
 nararamdaman ng mang-aawit sa bawat bahagi ng kanta at gawin ang akmang 
 galaw ng kamay at katawan para sa mga ito. Himukin ang klase na subukang 
 umawit sa ganitong paraan.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
 Simulan ang talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga bata kung ano 
 ang maaaring kahulugan ng mga piling galaw ng kamay at katawan ng 
 bumabasa o naglalahad ng kuwento.

 Sa dulo ng talakayan, sumahin ang mga pagkakataon kung kailan dapat gamitin 
 ang akmang galaw ng kamay at katawan tuwing nagbabasa o naglalahad ng 
 kuwento.
4. Kasanayang Pagpapayaman
 Ibigay ang panuto sa laro kung saan tatawag ang guro ng isang kalahok, 
 bubunot ng papel na may nakasulat na pakiramdam (feeling) at iaarte ito sa 
 harap ng klase; huhulaan ng klase ang pakiramdam sa pamamagitan ng 
 pagbibigay-kahulugan sa galaw ng kamay at katawan ng nasa harapan. Ang  
 unang makahuhula ay siyang susunod na aarte sa harap.



IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang kasingkahulugan ng nabanggit na pang-uri
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, ibibigay natin ang kasalungat ng mga pang-uri.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Magbigay ng mga pangungusap (na ukol sa pagtatanim ng halamang gulay) 
 na may pang-uri. Pangunahan ang klase sa pagtukoy sa mga pang-uri sa bawat 
 isang pangungusap at pagkatapos ay talakayin (sa pamamagitan ng paglista) 
 ang kasingkahulugan ng mga ito.
3. Kasanayang Pagkabisa
 Pangunahan ang klase sa isang treasure hunt kung saan ang bawat isa ay 
 bubunot ng pang-uri at sa hudyat ng guro ay hahanapin ang kasingkahulugan 
 nito na nakapaskil (o nakatago) sa paligid ng paaralan.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nagagamit ang galaw ng kamay at katawan ng bumabasa o 
       naglalahad ng kuwento
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 pangkulay
 papel para sa bawat isa

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Magbalik-aral sa mga pamantayan sa paggamit ng tamang facial expression 
 at aksiyon sa paglalahad ng kuwento.
2. Kasanayang Pagpapayaman at Kasanayang Pagkabisa
 Pangunahan ang klase sa paglalaro ng “Dugkuwento” kung saan kailangang 
 dugtungan ang sinimulang kuwento ng katabi sa pamamagitan ng malikhaing 
 pagpapahayag gamit ang akmang galaw ng kamay at katawan sa paglalahad. 
 Paalalahanan ang klase na ang kuwento ay nararapat na ukol sa mga halamang 
 gulay ngunit maaaring haluan ng ibang salik gaya ng sa awit na 
 “Ako ay Nagtanim.”
3. Pagtataya
 Pangunahan ang klase sa talakayan o pagsusuma kung saan naibabahagi sa
 klase ang iba’t ibang pakay ng galaw ng kamay at katawan ng bumabasa o  
 naglalahad ng kuwento.



IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Nailalahad ang kahalagahan ng pagtatanim ng halamang gulay bilang 
       pagtulong sa pamayanan
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 pangkulay 
 papel na anyong aklat

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukan natin ang ating galing sa pagguhit at talino 
 sa pagbibigay ng paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran sa 
 pamamagitan ng pagtatanim ng halamang gulay.
2. Pagtataya
 Ipaliwanag ang gawain kung saan gagawa ang bawat isa ng picture book kung 
 saan tatalakayin ang kahalagahan ng pagtatanim ng halamang gulay. 
 Paalalahanan ang klase na gawing malikhain ang pagsasalaysay ng kuwento 
 sa pamamagitan ng pagguhit. Ipamahagi ang mga kagamitan. Kung may oras 
 pa ay maaaring magbahagi ang ilan sa harapan.

IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 38

TEMA: Kahandaan sa mga Sakuna

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nagagamit ang kaalaman 
 sa tono, diin, haba, lakas o hina ng pagbigkas; facial expression at galaw ng 
 kamay at katawan upang makapagbigay ng angkop na emosyon sa paglalahad 
 ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng pang-uring kasingkahulugan base sa larawan o 
 salitang ibinigay ng guro

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nakikinig sa kuwento at nasasagot ang mga tanong tungkol dito
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 aklat – Si Langgam at Si Tipaklong ni Virgilio S. Almario at Renato Gamos 
 (Adarna House, 2003) 

PAMAMARAAN
1. Paunang Pagtataya 
 Ipakita sa klase ang pabalat ng aklat. Tanungin: Ano kaya ang pinag-uusapan 
 nina Langgam at Tipaklong?



2. Tukoy-Alam
 Nasasabi ang kahulugan ng mga salitang dali-dali, masigla, at munti. Sabihin 
 ang kahulugan ng mga salitang dali-dali, masigla, at munti sa pamamagitan 
 ng pagbibigay ng pahiwatig na mga salita.
  Halimbawa:
  dali-dali
 Paggising ko kaninang umaga, nang makita ko ang orasan ay dali-dali akong 
 naligo at nagbihis upang hindi ako mahuli sa pagpasok sa paaralan.

 Habang kami’y nasa hapag kainan, niyaya akong makipaghabulan ng aking 
 mga kaibagan kaya dali-dali kong inubos ang aking pagkain upang ako’y 
 makalabas at makipaglaro sa kanila.
3. Tunguhin 
 Sabihin: Ang kuwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang langgam 
 at isang tipaklong.
4. Paglalahad

a.  Ikuwento ang “Si Langgam at Si Tipaklong” ni Virgilio S. Almario 
     at Renato Gamos (Adarna House, 2003).
b.  Tanungin ang klase ng ilang impormasyon mula sa kuwentong binasa.
 Halimbawa:
 Bakit araw-araw nagtatrabaho si Langgam?
 Ano ang ginawa ni Langgam noong bumuhos na ang malakas na ulan?
 Ano naman ang ginawa ni Tipaklong nang dumating ang bagyo?

5. Pagtuturo at Paglalarawan
 Natutukoy ang tauhan na nagsabi ng linyang babanggitin ng guro sa 
 pamamagitan ng pagtatanong.
  Halimbawa:
   Sino ang tauhan sa ating kuwento ang masipag?
  Sino naman ang tauhan sa ating kuwento ang tamad?

IKALAWANG ARAW

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng angkop na emosyon sa pagbabahagi ng kuwento
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 aklat - Si Langgam at Si Tipaklong ni Virgilio S. Almario at Renato Gamos 
 (Adarna House, 2003)

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, muli nating babalikan ang kuwentong binasa tungkol sa 
 isang langgam at sa isang tipaklong at ang mga emosyon na kanilang 
 naramdaman.
2. Paglalahad

a.  Muling ipakita ang aklat na Si Langgam at Si Tipaklong ni Virgilio S. Almario 
     at Renato Gamos (Adarna House, 2003).



b.  Pangunahan ang talakayan sa tanong na “Sino ang inyong paboritong tauhan 
     mula sa kuwentong ating binasa?” “Ano ang paborito mong ginawa ng 
     tauhan sa kuwento?” 

3. Pagtuturo at Paglalarawan
 Nasasabi ang emosyon ng mga tauhan sa mga piling tagpo sa kuwento.

a.  Ipakita ang tagpo kung saan “si Tipaklong ay pakanta-kanta at patalon-talon”, 
     “tiyan ay masakit, itong si Tipaklong ay di nakatiis”, “lumakas ang ulan at di 
     tumigil”, at “binigyan ng bagong damit ang bisita. Saka pinakain nang muling 
     makita”
b.  Itanong kung ano ang maaaring naging emosyon ng mga tauhan sa tagpo. 

4. Kasanayang Pagpapayaman
a.  Hatiin ang klase sa 4 na pangkat at bigyan ng isang tagpo mula sa binasa ang 
     bawat pangkat.
b.  Bigyan ng oras ang bawat pangkat upang maghanda para sa pagtatanghal ng 
     tagpong ibinigay ng guro.

IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Nagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukin nating makipag-usap nang hindi nagsasalita.
2. Kasanayang Pagpapayaman

a.  Tumawag ng ilang bata upang pumunta sa harap at sabihin ang salitang 
     ibubulong ng guro sa pamamagitan ng facial expression, kumpas ng kamay 
     at galaw ng katawan.
b.  Magbigay ng isang salitang nagpapakita ng emosyon tulad ng: nagugutom, 
     masakit ang ngipin, natatakot, atbp. 
 Halimbawa: Ipakita mong ika’y nagugutom nang hindi nagsasalita at 
 gamit lamang ang facial expression, kumpas ng kamay, at galaw 
 ng katawan.

3. Kasanayang Pagkabisa
a.  Sabihin sa mga bata na humanap ng kapareha.
b.  Hikayatin ang klase sa isang laro. Imbis na salita, gagamit ang mga bata ng 
     facial expression, kumpas ng kamay, at galaw ng katawan upang malaman ng 
     kapareha ang nais sabihin. 
 Halimbawa: nagugutom, masakit ang ngipin, natatakot, atbp



IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Nagagamit ang kaalaman sa facial expression at galaw ng kamay at katawan 
       upang makapagbigay ng angkop na emosyon sa paglalahad ng kuwento
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:  
 larawan ng lindol, bagyo, landslide

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin 
 Sabihin: Aalamin natin ngayon ang iba’t ibang paraan ng paghahanda 
 sa sakuna.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Natutukoy ang nagaganap sa larawang ipinakita ng guro. Ipakita ang larawan  
 ng iba’t ibang sakuna gaya ng lindol, bagyo, landslide. Talakayin sa klase ang 
 mga paraan ng paghahanda sa iba’t ibang sakuna.
  Halimbawa:
  Magtabi ng pagkain para may huhugutin sa pagdating ng sakuna 
3. Kasanayang Pagkabisa
 Nakakapaghinuha ng emosyon ng mga tao kapag nasa sa sakuna

a.  Hatiin ang klase sa 3 pangkat
b.  Bigyan ang bawat pangkat ng isang larawan ng sakuna
c.  Sa pamamagitan ng facial expression at galaw ng kamay at katawan, isadula 
     ang sakunang nakatalaga sa pangkat.

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Nagagamit ang kaalaman sa tono, diin, haba, lakas o hina ng pagbigkas; 
       facial expression at galaw ng kamay at katawan upang makapagbigay ng 
       angkop sa emosyon sa paglalahad ng kuwento 
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 

PAMAMARAAN:  
1. Tunguhin
 Ngayong araw, ibabahagi ninyo sa buong klase ang inihandang pagsasadula ng 
 bawat pangkat.
2. Pagtataya

a.  Bigyan ang bawat pangkat ng kaunting oras upang paghandaan 
     ang dula-dulaan.
b.  Tawagin ang bawat pangkat upang ibahagi sa klase ang dula.



IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 39
 
TEMA: Pagiging Handa sa Sakuna--Emergency drill, Emergency kit (first aid atbp.)
 
MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN: 

1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nagagamit ang kaalaman 
 sa tono, diin, haba, lakas o hina ng pagbigkas; facial expression at galaw ng 
 kamay at katawan upang makapagbigay ng angkop na emosyon sa paglalahad 
 ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng makabuluhang pangungusap base sa larawang  
 ipinakita

 
UNANG ARAW
 
LAYUNIN: Nagagamit ang kaalaman sa tono at diin sa pagbigkas sa pagbabahagi ng  
       makabuluhang pangungusap ukol sa mga larawang ipinakita ng guro
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:
     aklat - Si Langgam at si Tipaklong ni Virgilio S. Almario (Adarna House, 2003)

PAMAMARAAN: 
1. Paunang Pagtaya
 Pangungunahan ng guro ang klase sa isang talakayan kung saan magbabahagi 
 ang bawat isa ng kanilang mga karanasan ukol sa sakuna. Maaaring ang kara
 nasan ay pansarili, napanood sa telebisyon o narinig mula sa iba.
2. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, titignan natin kung kaya nating maibahagi ang emosyon 
 ng mga karakter sa kuwento gamit ang tamang tono at diin sa paglalahad.
3. Paglalahad
 Ikuwento ang “Si Langgam at si Tipaklong.”
4. Pagtuturo at Paglalarawan
 Tatalakayin sa klase ang kuwento. Tutukuyin kung ano ang sanhi at bunga ng 
 sakuna kay Tipaklong gayundin ang paraan kung paano ito nalabanan ni 
 Langgam. Hikayatin ang mga bata upang iarte ang mga tagpo gamit ang 
 tamang tono at diin sa pagpapahayag.

 
IKALAWANG ARAW
 
LAYUNIN: Nagagamit ang lakas o hina sa pagbigkas sa paglalahad ng makabuhulang 
opinyon ukol sa mga larawang ipapakita ng guro
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:
 iba’t ibang larawan ng mga sakuna o di-inaasahang pangyayari



PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating tukuyin ang mga sanhi at bunga ng 
 paghahanda sa sakuna.
2. Paglalahad
 Ikuwento muli ang “Si Langgam at si Tipaklong” sa klase. Imodelo ang tamang 
 paggamit ng lakas o hina sa pagbigkas ng kuwento.
3. Pagtuturo at Paglalarawan
 Magpakita ng mga larawan mula sa kuwento. Ipaliwanag na ang layon ng 
 gawain ay punan ang “speech balloon” sa mga larawang ipapakita ng guro ukol 
 sa sanhi at bungang reaksiyon ng mga  karakter sa mga larawan. Magbigay ng 
 halimbawa.
4. Kasanayang Pagpapayaman
 Pangunahan ang klase sa talakayan sa pagsagot sa tanong na: “Ano kaya ang  
 maaaring nangyari kung nakapaghanda sila laban sa sakuna?” habang 
 nagpapakita ng iba’t ibang larawan.

 
IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang maaaring nararamdaman ng tao sa larawan batay sa 
       facial expression nito
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating tukuyin ang nararamdaman ng mga 
 tao sa larawan batay sa kanilang facial expression. 
2.  Kasanayang Pagpapayaman
 Pangunahan ang klase sa isang gawain kung saan susuriin ang mga larawan na 
 ipinapakita ukol sa iba’t ibang kaganapang buhat ng sakuna/paghahanda laban 
 sa sakuna. Batay sa larawan, tukuyin kung ano ang maaaring nararamdaman ng 
 mga tao dito. Subukang sagutin ang tanong: ”Ano ang maaaring nangyari/
 naramdaman nila kung sila ay nakapaghanda sa sakuna?”
3.  Kasanayang Pagkabisa
 Sumahin ang talakayan sa pamamagitan ng pagtatanong sa klase kung ang  
 sanhi at bunga ng paghahanda/hindi paghahanda laban sa sakuna batay sa 
 emosyon ng tao (seryosong naghanda=panatag sa oras ng nagbabantang 
 sakuna). Magbigay ng mga batayang pangungusap o larawan.

IKAAPAT NA ARAW
 
LAYUNIN: Nagagamit ang galaw ng kamay sa pag-interpret ng likang awit ukol sa
       paghahanda laban sa sakuna
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:



PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, susubukan nating gumawa ng sariling awit tungkol sa 
 paghahanda sa sakuna.
2. Kasanayang Pagpapayaman
 Igrupo ang mga bata. Ipahayag ang panuto: gumawa ng awit gamit ang 
 palit-salita ukol sa paghahanda laban sa sakuna. Maaaring gamiting batayang 
 awit ang ”Ako ay May Lobo” o ”Ningning ng Munting Bituin.”
 
  Halimbawa:
  Ako ay May Flashlight
 
  Ako ay may ______
  Gamit ko sa _______
  Sa oras ng ________
  Ay mabisa pala
 
  Walang sayang  _____
  Dahil sa _______ ko
  Lagi akong handa
  Kaya masaya ako.
 
3.  Pagtataya
 Pangunahan ang pagtatanghal ng bawat grupo ng awit sa harap ng klase gamit 
 ang galaw ng kamay at katawan.

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Nasasabi sa sariling salita ang mga paraan kung paanong ang paghahanda 
       ay higit na mahalaga kaysa pagtugon sa sakuna
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN:
 lapis
 papel

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, tayo ay gagawa ng pagtatalaga ukol sa mabisang 
 paghahanda laban sa sakuna.
2. Pagtataya
 Talakayin kung paanong ang paghahanda ay higit na mahalaga kaysa pagtugon 
 sa sakuna. Pangunahan ang klase sa paggawa ng sariling pagtatalaga ukol sa 
 mabisang paghahanda laban sa sakuna. Maaaring ibahagi ang sariling 
 pagtatalaga (ng guro) bilang batayan. Pagkatapos ng gawain, tumawag ng mga 
 batang magbabahagi at maglalarawan ng kanilang mga pagtatalaga gamit ang 
 mga makabuluhang pangungusap.



  Halimbawa ng Pagtatalaga:
 
  Ako, si Teacher Karisse, ay laging maglilinis ng tahanan, mangangalaga 
  ng mga puno at gagamit lamang ng sapat na bagay upang maiwasan 
  ang sakuna sa kalikasan.

IKAAPAT NA MARKAHAN
LINGGO 40

TEMA: Pagiging Handa sa Sakuna--Emergency drill, Emergency kit (first aid atbp)

MGA PANLINGGUHANG LAYUNIN:  
1. Wikang Binibigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nagagamit ang kaalaman 
 sa tono, diin, haba, lakas o hina ng pagbigkas; facial expression at galaw ng 
 kamay at katawan upang makapagbigay ng angkop na emosyon sa paglalahad 
 ng kuwento
2. Gramatika: Nakapagbibigay ng makabuluhang pangungusap base sa larawang 
 ipinakita

UNANG ARAW

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng mga makabuhulang pangungusap gamit ang angkop na 
       emosyon sa paglalarawan ng mga litratong ipapakita ng guro sa wikang 
       Filipino
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 iba’t ibang larawan ng mga pangyayari (hal. pagtatapos, panahon ng anihan)
 aklat - Ang Pambihirang Buhok ni Lola ni Rene Villanueva (Adarna House, 2001)

PAMAMARAAN:  
1. Paunang Pagtaya
 Sabihan ang mga bata na ilarawan ang mga litratong ipapakita sa klase.
  hal. pag-aayos ng buhok, panahon ng anihan, bagyo
2. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang paglalahad ng isang kuwento 
 gamit ang angkop na emosyon.
3. Tukoy-Alam
 Sabihan ang mga bata na tukuyin kung anong pangyayari ang ipinapakita ng 
 bawat larawan. 
4. Paglalahad
 Ikuwento ang “Ang Pambihirang Buhok ni Lola.”
5. Pagtuturo at Paglalarawan

a.  Tumawag ng mga bata na masasabi ang mga uri ng emosyong naipakita sa 
     iba’t ibang pangyayari sa kuwento. (Ipaalala sa kanila ang mga natutuhan sa 
     paglalahad gamit ang boses, facial expression, galaw ng kamay at katawan)
 hal. Natakot ang mga tao nang bumagyo sa kanilang bayan.



IKALAWANG ARAW

LAYUNIN: Nakapagbibigay ng mga hakbang na dapat gawin sa gitna ng sakuna 
       o di-inaasahang mga pangyayari sa wikang Filipino
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 iba’t ibang larawan ng mga sakuna o di-inaasahang pangyayari

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, muli nating pag-uusapan ang binasang kuwento kahapon.
2. Paglalahad

a.  Magpakita ng iba’t ibang larawan ng mga sakuna o di-inaasahang pangyayari.
b.  Tumawag ng mga batang magsasabi ng mga pangalan ng mga larawan.

3. Pagtuturo at Paglalarawan
a.  Tanungin ang mga bata ng mga bagay na nangyayari sa bawat sakuna.
b.  Tumawag ng mga batang makapagbabahagi ng mga wastong hakbang na 
     dapat tandaan o gawin sa gitna ng sakuna o di-inaasahang pangyayari.
c.  Dagdagan o iwasto ang mga hakbang na ibabahagi ng mga bata.

4. Kasanayang Pagpapayaman
 Tumawag ng mga batang magbabahagi ng kanilang sariling karanasan ukol sa 
 mga natalakay na sakuna gamit ang boses, facial expression, at galaw ng kamay 
 at katawan.

IKATLONG ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang mga kagamitang nasa loob ng isang emergency kit 
       sa wikang Filipino
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 mga kagamitang nasa loob ng isang emergency kit
 mga karaniwang bagay
 malaking kahon

PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga kagamitang nasa loob 
 ng emergency kit.
2. Kasanayang Pagpapayaman

a.  Ipaliwanag sa mga bata na magkakaroon ang klase ng isang laro.
b.  Ipakita ang isang malaking kahon na may lamang iba’t ibang gamit.
c.  Sa hudyat, sabihan ang bawat bata na kumuha ng isang gamit sa loob 
     ng kahon. (Maaaring tig-lilimang bata ang kukuha sa bawat hudyat)
d.  Kapag nakakuha na ang lahat, tanungin ang mga bata kung sa palagay nila 
     ay kasama ang napili nila sa mga kagamitang nasa loob ng emergency kit 
     at tanungin kung bakit nila nasabi ito. 



e.  Muling ipaliwanag sa klase kung alin lamang sa mga gamit ang dapat na 
     nasa loob ng emergency kit at ibahagi ang kahalagahan ng pagkakaroon 
     nito.

3. Kasanayang Pagkabisa
 Ipabahagi sa mga bata ang kanilang mga sariling karanasan ukol sa mga 
 kagamitan sa loob ng emergency kit.

IKAAPAT NA ARAW

LAYUNIN: Natutukoy ang mga kagamitan at wastong hakbang na kailangan para sa 
       iba’t ibang sakuna o di-inaasahang pangyayari sa wikang Filipino
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 iba’t ibang larawan ng mga produktong nakukuha sa ating kapaligiran

PAMAMARAAN:
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, muli nating pag-uusapan ang mga dapat gawin at 
 gamitin sa gitna ng isang sakuna o di-inaasahang pangyayari. 
2. Kasanayang Pagpapayaman

a.  Sabihin na ang klase ay magkakaroon ng isang gawain.
b.  Ipaliwanag na ang klase ay hahatiin sa limang grupo.
c.  Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon kung saan may sakuna o 
     di-inaasahang pangyayari ang nagaganap at dapat nilang iarte ang mga 
     hakbang na dapat gawin.
d.  Bigyan ang mga grupo ng 5-10 minuto para maghanda.
e.  Tawagin ang bawat grupo upang makapagtanghal.

3.  Kasanayang Pagkabisa
 Tumawag ng mga batang magbabahagi ng mga kagamitan na dapat gamitin 
 para sa mga naitanghal na sakuna o di-inaasahang pangyayari.
4. Pagtataya
 Magkaroon ng isang maikling emergency drill ang buong klase gamit ang 
 ibibigay na hudyat.

IKALIMANG ARAW

LAYUNIN: Naibabahagi ang mga kagamitan at wastong hakbang na kailangan para sa 
       iba’t ibang sakuna o di-inaasahang pangyayari sa wikang Filipino
ORAS: 40 minuto
MGA KAGAMITAN: 
 lapis
 papel 
 pangkulay



PAMAMARAAN: 
1. Tunguhin
 Sabihin: Ngayong araw, tayo ay gagawa ng isang simpleng poster.
2. Pagtataya

a.  Magpagawa sa mga bata ng isang simpleng poster na nagpapakita ng mga 
     1-3 hakbang na dapat tandaan o sundin sa gitna ng isang sakuna o 
     di-inaasahang pangyayari.
b.  Tumawag ng mga batang magbabahagi at maglalarawan ng kanilang mga 
     poster gamit ang mga makabuluhang pangungusap.


