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YUNIT III 
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa 
 
Aralin 1: Bansa ay Uunlad kung Sama-samang Nangangarap  
 
Lingguhang Layunin: 
 Pag-unawa sa Binasa        
    Nasasabi  ang katangian ng tauhan sa kuwentong binasa   

Wikang Binibigkas 
   Natutukoy at nagagamit ang mga pinaikling salita (contractions)       
 Ponolohiya 
  Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig 
  Gramatika 

  Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap 
Pagsusulat 

Naisusulat ang label sa paraang kabit-kabit 
 
Unang Araw 
Layunin 
  Nasasabi  ang katangian ng tauhan sa kuwentong binasa 
Paksang-Aralin:  

Pagsasabi ng katangian ng tauhan sa kuwentong binasa 
Kagamitan:  
            larawan ng batang nangangarap, tsart 
Pamamamaraan: 
Paunang Pagtataya 

Ipasagot sa mga mag-aaral ang Subukin Natin sa LM, pahina__ upang 
maging gabay sa lingguhang aralin.  
Susi sa Pagwawasto (SsP) 
 1.Tama 
 2.Tama 
 3.Tama 
 4.Mali 
 5.Tama 
Tukoy-alam 
 Itanong sa mga bata kung ano ang alam nila tungkol sa salitang pangarap sa 
pamamagitan ng semantic web. 
 
 
 
 
Paglalahad 
     Pagganyak 

Magpakita ng larawan ng batang nangangarap. Pag-usapan ang larawan. 

pangarap 
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Itanong: Ano kaya ang kaniyang mga pangarap ? 
                           

Pagpapayaman ng Talasalitaan      
 Gumawa ng tsart ukol dito. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang  
nakasalungguhit na ginamit sa bawat pangungusap.  

1. Pangarap ni Nilo na magkaroon ng magandang buhay kapag nakatapos  
      ng pag-aaral.  

  a. nais     b. wala sa isip    c. ayaw gawin 
2.  Ang kapaligiran natin ay dapat malinis para di tayo magkasakit. 

  a. palibot  b. malayong lugar    c. lansangan 
3.  Marami ang namatay sa trahedya nang dumaan ang napakalakas na bagyo. 

  a. kapistahan    b. pangyayari na nagdulot ng kamatayan     c.tagumpay 
4.  Nais ng maraming bata ang makapaglibang pagkatapos ng isang taon  
     pagpasok sa paaralan   .  

            a. makapagtrabaho  b. maging abala     c. makapahinga nang may saya 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang kuwento ng tahimik sa mga mag-aaral sa Basahin Natin na 
nasa LM, pahina____  

 Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin na nasa LM, pahina___ na 
magiging tulay sa pagtalakay ng pagsasabi sa kung ano ang katangian ng 
tauhan sa kwento 

 Talakayin ng guro kung paano nasasabi ang katangian ng tauhan sa 
kuwento 
Itanong: Sino ang tauhan sa kuwento? 
           Paano mo nasasabi na ang batang si Nilo ay isang  
              batang may pangarap? 
              Magbigay pa ng ilang halimbawa ukol sa kasanayang ito. 

 Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsasabi at pagtukoy ng katangian ng 
tauhan sa kwento. 

Pagpapahalaga 
                Ano ang gagawin mo para malinang ang pagkakaroon ng magandang 
                katangian? 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa sa pagsagot sa Gawin Natin na nasa LM, 
pahina__  

 Ipabasa ang panuto sa Sanayin Natin na makikita sa LM, pahina___. 
Paglalahat 
  Paano mo masasabi o matukoy ang katangian ng tauhan sa kuwento? Ipabasa  
            ang Tandaan Natin na nasa LM, pahina___.  
Paglalapat 
 Ipagawa ang Linangin Natin na nasa LM, pahina___.  
Kasunduan 
           Isulat sa pisara:  Sumipi ng bahagi ng kuwento na nagsasabi ng  katangian ng  
                                      tauhan sa pamamagitan ng sinasabi o ikinikilos nito. 
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Ikalawang Araw 
Layunin 
 Natutukoy at nagagamit ang mga pinaikling salita (contractions) 
Paksang-Aralin: Pagtukoy at paggamit ng mga pinaikling salita  
Kagamitan: tsart, manila paper,pentel pen,mga parirala at pangungusap na nakasulat  
                      sa paper strips  
Tukoy-alam 

 Ipabasa ang pangungusap.        
Siya’y si Nilo ang batang may pangarap sa kaniyang sarili’t batang mahihirap. 

 Ano ang napapansin ninyo sa mga salitang may salungguhit? Ano ang tawag  
            dito? 
Paglalahad 

 Pagganyak 
Magpakita ng parirala at pangungusap na nakasulat sa paper strips na 
nagsasabi ng hal.  

            Itanong:Alam niyo ba ang mga salita o pangungusap na ito? 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang mga pangungusap sa Basahin Natin sa LM, pahina__.  
 Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM, pahina__.  

Ipaunawa kung paano mapaikli ang mga parirala at mga salita sa 
pangungusap at ang katawagan dito na contractions. 

 Magbigay pa ng ilang halimbawa upang lubos na maunawaan ang 
kasanayan  

Pagpapahalaga 
           Bakit mahalaga na matutuhan ang paggamit ng pinaikling salita sa parirala  
man o pangungusap? 
 
Gawaing Pagpapayaman 

 Sagutin ang pagsasanay na nasa Gawin Natin sa LM, pahina__. 
                 Para sa Gawain 2,at 3 ipagawa nang may pagtutulungan sa klase, maaaring  
                 dyad hanggang apatan. 

 Gumawa ng tsart para ipasagot ang Sanayin Natin sa LM, pahina__. 
Paglalahat 

Anong mga salita ang nagagamit sa pagpapaikli ng salita/(contraction)? Paano    
paiikliin ang mga salita? Basahin ang Tandaan Natin sa LM, pahina___.  

Paglalapat 
        Ipagawa ang Linangin Natin sa LM, pahina__ upang paunlarin ang kaalaman  
            ng mag-aaral sa araling tinatalakay 
Kasunduan 
 Isulat nang panibago ang kuwento sa bahay tungkol sa batang si Crisanto na  
ginagamit ang pinaikling salita sa kuwaderno.  
 
Ikatlong araw 
Layunin           
 Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig BL. 
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Paksang-Aralin 
 Pagbasa sa mga salitang may kambal katinig BL. 
Kagamitan: flashcards, tsart ng Sanayin Natin at Linangin Natin, larawan,  
Tukoy-alam 
           Ipabigkas sa mga bata ang tunog ng /b/ at /l/ .Pagkatapos nito,  
             ipabigkas ang pinagsamang tunog ng /bl/. 
Paglalahad 
           Pagganyak 
 Magpakita ng dalawang batang babae na masayang nag-uusap. Itanong: 
            Ano kaya ang relasyon ng isat-isa ang mga batang ito? Paano ba  
            nakakahanap ng bagong kaibigan? 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang kuwento sa Basahin Natin sa LM, pahina___. 
 Ipasagot ang \mga tanong na nasa Sagutin Natin sa LM, pahina___ na 

magsisilbing tulay sa pagtuturo ng pagbigkas sa kambal katinig na /BL/. 
 Talakayin sa klase kung paano ang tamang bigkas ng kambal katinig na 

/BL/at magbigay ng halimbawa ng mga kauri nito. Isulat sa plaskard. 
Pagpapahalaga 
             Gaano   kahalaga ang pagmamalasakit sa isat-isa? 
                 Pahalagahan  Natin sa LM, pahina__.  
Gawaing Pagpapayaman 

 Bigyang pagsasanay ang mga bata. Ipagawa ang Gawin Natin sa LM,  
                     pahina__  

 Ipasagot ang Sanayin Natin na nasa LM, pahina__. 
Paglalahat 

Ano ang tawag sa dalawang pinagsamang katinig na may isang tunog?  Saan 
maaaring makita ang mga  
kambal-katinig ng mga  salita? Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina__.  

Paglalapat 
 Sukatin ang kaalaman ng mga bata sa natutunang aralin. Ipagawa sa Linangin 
            Natin na nasa LM, pahina__  
Kasunduan 
Isulat sa pisara: 
          Magtala ng limang larawan na may kambal-katinig at isulat ang pangalan nito. 
 
Ikaapat naAraw 
Layunin 
  Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap 
 Naisusulat ang label sa paraang kabit-kabit. 
Paksang-Aralin:  

Pagtukoy sa mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap. 
Kagamitan: 

flashcards, larawan ng magkaibigang babae 
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Tukoy-alam 
Alin sa mga salitang nasa pisara ang may maling baybay?  

 katutuhanan    nangangrap   kaebigan   pag-iisip  maglaro 
Paglalahad 
 Pagganyak 

Magpakita ng dalawang larawan. Basahin ang pangalan nito. 
Alin sa dalawang larawan ang may salitang mali ang baybay? 

Pagtalakay 
 Basahin ang mga pangungusap na nasa “Basahin Natin”  sa LM, 

pahina___  
 Ipasagot ang Sagutin Natin na siyang tulay upang maunawaan ang 

paksang tinatalakay.  
 Magbigay pa ng ilang halimbawa para palawakin ang diskusyon 

       Bigyang pansin ang paggamit ng nakapalibot na salita(context clue) 
      sa pagbaybay. 

Pagpapahalaga 
            Ano ang nakakatulong upang magawa ang tamang pagbaybay ng mga  
salita? Basahin ang  Pagpapahaga sa LM, pahina___.  
 
Gawaing Pagpapayaman 

 Sagutin ang pagsasanay sa Gawin Natin na nasa LM, pahina___. 
                         Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsagot nito. 

 Pangkatin ang mga bata sa apatan at sagutin ang Sanayin Natin sa LM, 
pahina ______. 
Makakatulong ang  maliit na grupo upang mas marami silang maranasang 
gawain. 

Paglalahat 
     Paano nalalaman ang wastong baybay ng mga salita ? Ipabasa ang Tandaan  
            Natin sa LM, pahina__  
Paglalapat 
  Pasagutan ang pagsasanay nasa sa Linangin Natin sa LM, pahina__. 
Pagsulat 
 Tukuyin ang larawan at lagyan ng label ang Gawain sa Sulatin Natin sa LM, 
pahina ______.  Isulat ito sa paraang kabit-kabit. 
Kasunduan 
 Gumupit ng limang bagay na makikita sa silid-aralan at isulat ang tamang  
         baybay nito. 
 
Ikalimang Araw 
Layunin: Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan ng guro batay sa  
                lingguhang paksa na napag-aralan. 
Panimulang Gawain 

1. Gabayan ng guro ang mga mag-aaral sa mga alituntuning dapat tandaan 
bago magsimula ang pagsusulit. 

2. Ipahanda sa mga mag-aaral ang mga gagamitin sa pagtataya. 
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3. Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 
4. Ipaalala ang kahalagahan ng pagiging tapat habang sumasagot sa 

pagsusulit 
Gawaing Pagtataya 
Pagtataya 
A. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang kwaderno. 

1. Ang batang si Nilo ay may katangian na dapat tularan ng batang tulad mo.  
a. tama  b. mali  c. di tiyak 

2.   Alin sa mga grupo ng mga salita ang tumutukoy sa katangian ni Nilo?  
         a. makakalikasan   mapagmahal  mapangarapin 
         b. makakalikasan   mayabang     masipag 
         c. makakalikasan   tamad         masunurin 
3.  Alin sa mga sumusunod na pares ng salita ang ginagamit sa pagpapaikli ng  
     ng salita (contractions)? 

a.  ng at g       c.ang at ang mga 
b.  ay at at       
 
B.  Pumili ng salita na nasa loob ng kahon upang magamit  sa parirala. 
 

       a.  at       b. ay 
 
4.  ang basura ____ trak        
5.  ang pala ___ lupa 
6.  ang kawali ___ mantika   
7.  Sila ____ nagtatalakayan 

            8.  Tayo nang gumawa___ mag-aral gumuhit.             
            9.  Kami ____ tutulong sa kapwa.    
           10.  Magtatanim sila ng ampalaya___kalabasa. 
 
          C.      Isulat sa pinaikling salita (contractions)ang may salungguhit   sa mga  
                        parirala at pangungusap sa ibaba. 
           11.  maaamo at masunurin   
           12.  matalino at madasalin 
           13.  Magbasa at sumulat nang madalas  para gumaling.      
          14.  Ako ay nangangarap magtagumpay  
                        sa buhay.  
          15.  Manonood lang ng pelikula at programa sa TV na para sa edad mo. 
           D. Isulat ang wastong baybay ng salita kung saan makikita ang mali. 
         
          16. Makalikasan si Nilo kaya nais niyang huwag maputol ang mga puno. 
          17.  Natunaw ang baluke ng yelo.     
 
     E. Alin sa mga salita ang may kambal-katinig ? 
          18. a. bibliya      b. basura       c. bulsa 
          19. a. bilihin       b. tabla          c. baluti 
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     F.  Isulat sa paraang kabit-kabit na may tamang layo sa isa’t isa ang pangungusap  
            sa ibaba.     
           20. Suot ni Nene ang dilaw na blusa.   
 
 
 
 
 
 

 
ARALIN 1 -  SUSI SA PAGWAWASTO 

 
1.   a  
2.   a   
3.    b  
4.  at  
5.  at 
6.  at  
7.  ay 
8.  at     
9.  ay     
10.  at      
11.  maamo’t masunurin  
12.  matalino’t madasalin 
13.  Magbasa’t 
14.  Ako ‘y   
15.  pelikula’t  
16.  bloke 
17.  a 
18.  a 
19.  b 
20.  itsek ang wastong pagsulat ng cursive 


