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Yunit IV 
Panginoon ang Sandigan 

 sa Paggawa ng Kabutihan 
 

Aralin 1 - Magtiwala Tayo sa Diyos 
 
Lingguhang Layunin: 
Wikang Binibigkas 

Natutukoy ang mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa 
Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Nauunawaan na may mga salitang magkasing kahulugan at kasalungat na 

kahulugan 
Pagsulat 
 Nakasusulat ng angkop na caption sa mga larawan 
            Nakapagbabahagi ng kaugnay na pangungusap sa kuwentong isinusulat  
              ng klase 
Pag-unawa sa Binasa 

Naipaliliwanag sa sariling pananalita ang mga natutuhan sa akdang binasa 
Gramatika  

Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na ng 
Pag-unawa sa Pinakinggan 
 Naiguguhit ang mensahe/kaisipan ng tekstong pinakinggan 
Kaalaman sa Aklat at Limbag 
 Natutukoy ang kahalagahan ng paggamit ng malaking titik sa isang salita o 

pangungusap 
Pagbabaybay 

Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap 
Tatas 
 Nakababasa ng tekstong pang-ikalawang baitang (60wpm) 
Komposisyon 
 Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang bagay, o larawan 

 
Unang Araw 
Layunin 

 Natutukoy ang mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa 
 Nauunawaan na may mga salitang magkasing kahulugan at kasalungat na 

kahulugan 
 Naipaliliwanag sa sariling pananalita ang mga natutuhan sa akdang binasa 

Paksang-Aralin: 
 Pagtukoy sa mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa 
 Pag-unawa sa mga salitang magkasing kahulugan at kasalungat na 

kahulugan 
 Pagpapaliwanag sa sariling pananalita ng mga natutuhan sa akdang binasa 
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Kagamitan:  Larawan ng iba’t ibang damdamin, batang  tumutulong sa matanda,  
                        at   bayanihan. 
Pamamaraan: 
Paunang Pagtataya 

Ipagawa ang paunang pagtataya na makikita sa “Subukin Natin”, pahina __ 
 ng LM upang maging gabay sa isasagawang pagtalakay. 

Susi sa Pagwawasto (SsP) 
1. Ng 
2. Ng 
3. Ng 
4. Ng 
5. Nang 

Tukoy-Alam 
Ano-ano ang mga damdamin na nararamdaman ng tao lalo na ng mga bata na  

katulad ninyo? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakita ang larawan ng limang damdamin na maaaring madama ng isang bata:  
natutuwa, natatakot, nagagalit, nanghihinayang, at nalulungkot.  

Itanong ang  mga sumusunod: 
a. Alin sa larawan ang madalas ninyong maranasan? Bakit? 
b. Alin kaya sa mga sumusunod na damdamin na ipinakikita sa larawan ang 

naramdaman ng mag-ama sa komik istrip na ating babasahin? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Ipabasa nang malakas ang pangkat ng mga salita mula sa komiks strip.  
Pag-aralan ang mga salitang magkakasing kahulugan at magkasalungat na  

kahulugan. 
Magkasingkahulugan   Magkasalungat na kahulugan 
Panginoon-Diyos     natutuwa-nalulungkot 
banggaan-aksidente     natatakot-mahinahon 
dasal-dalangin      matalino-mangmang 
nasawi-namatay 

Pagtalakay 
 Basahin nang may tamang damdamin ang komiks strip. Samantala, ang mga 

bata ay matamang nakikinig sa guro at tahimik na sinusundan ang binabasa ng 
guro. 

 Ipabasa sa mga mag-aaral nang sabay-sabay ang komiks strip nang may 
wastong damdamin. 

 Itanong ang mga gabay na tanong at ipasagot sa mga mag-aaral gamit ang 
kanilang sariling pananalita kung paano nila ito naunawaan(Tingnan ang 
bahaging “Sagutin Natin”, na nasa  LM). 

Pagpapahalaga 
Isang mabuting bagay ba ang magtiwala at magpasalamat sa Panginoon?  
Tingnan ang bahaging “Pahalagahan Natin”, pahina __ ng  
LM. 
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Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa bahaging  “Gawin Natin”, na makikita 
sa pahina __ ng  LM. 

 Gawin ang nasa bahaging “Sanayin Natin”, pahina __ ng LM. 
Paglalahat 

Ano-ano ang mga damdaming nararamdaman ng tao? 
May mga salita ba sa Filipino na magkakapareho ang kahulugan? Patunayan. 
Paano masusukat kung naunawaan mo ang iyong binasa? 
Basahin ang bahaging “Tandaan Natin” na makikita sa pahina __ ng LM. 

Paglalapat 
Ipagawa sa mga mag-aaral ang bahaging “Linangin Natin”, pahina __ ng LM  

upang maiugnay sa sariling karanasan ang pinag-aralan. 
Kasunduan 

Basahin ang akdang “Halinang Gumawa ng Bagay na Mabuti”, na nasa pahina  
__ ng  LM at gawin ang mga sumusunod: 
1. Itala ang mga bagay na iyong natutuhan sa binasa. 
2. Ano-ano ang mga damdamin na ipinakita sa akda? 

 
Ikalawang Araw 

Layunin 

 Nakababasa ng tekstong pang-ikalawang baitang (60wpm). 
 Naiguguhit ang mensahe/kaisipan ng tekstong binasa/napakinggan. 
 Natutukoy ang mga salitang may maling baybay sa isang pangungusap. 

Paksang-Aralin: 
 Pagbasa ng tekstong pang-ikalawang baitang (60wpm) 
 Pagguhit ng mensahe/kaisipan ng tekstong binasa/napakinggan 
 Pagtukoy sa mga salitang may maling baybay sa pangungusap 

Kagamitan: Larawan ng isang tao/bata na tumutulong sa kapwa 

Tukoy-Alam 
Alam ba ninyo kung gaano kayo kabilis magbasa? Gaano karaming salita ang  

inyong nababasa sa loob ng isang minuto? Subukan nating sukatin ang inyong bilis sa 
pagbasa (magpapabasa ang guro ng seleksyon at oorasan ito ng guro). 
Paglalahad 
Pagganyak 

Magpapakita ng larawan ng isang batang tinutulungan ang isang matanda sa  
pagtawid sa kalsada. 

Itanong: Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Nangyayari ba ito sa tunay na  
buhay? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

A. Basahin at pag-aralan ang mga salitang magkasing kahulugan mula sa 
binasa. 
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Matutuhan- malaman, maintindihan,maunawaan 

Pag-big- pagmamahal, pag-irog 

Lingapin- alagaan, kalingain, asikasohin 

Kaalit- kaaway, kagalit, kaibayo, kalaban 

Naghihikahos-naghihirap, nagdarahop 

B. Mula sa mga salitang magkakasing kahulugan sa itaas, ibigay ang mga 

salitang kasalungat nito at gamitin sa sariling pangungusap. 

matutuhan-   lingapin - 
naghihikahos-   kagalit - 
pag-ibig- 

Pagtalakay 
 Ipabasa sa mga mag-aaral ang akda nang may bilis na 60 salita sa bawat 

minuto. 
 Ano-anong mga salita sa akda ang mali ang pagkakabaybay? Iwawasto ang 

mga ito kung mayroon. 
 Ibigay ang mensahe o kaisipan ng akdang binasa. 
 Iguhit ang kaisipan ng akda sa isang manila paper. 

Pagpapahalaga 
Sumasang-ayon ka ba na ang paggawa ng mabuti ay hindi  

magbubunga ng masama? Ipagawa ang bahaging “Pahalagahan Natin”, pahina __ 
ng LM. 
Gawaing Pagpapayaman 

1. Ipagawa ang bahaging “Gawin Natin”, pahina __ ng  LM. 
2. Patnubayan ang mga mag-aaral sa paggawa ng bahaging  

“Sanayin Natin”,  pahina __ ng  LM. 

Paglalahat 
Ano ang maaaring maging dahilan upang hindi maunawaan ang iyong mga 

isinulat? Bukod sa pagsasalita at pagsusulat, ano-ano pa ang mga paraan na  
maaaring gawin upang maiparating ang mensahe na nais nating sabihin?  

Tingnan ang bahaging “Tandaan Natin”, sa pahina __ ng  LM. 
Paglalapat 

Ipabaybay ang mga salita na tinutukoy sa mga pahayag. Ipagawa sa mga mag- 

aaral ang bahaging “Linangin Natin”, pahina __ ng LM. 

Kasunduan 

Basahin muli nang may katamtamang bilis ang akdang “Halinang Gumawa ng 

Bagay na Mabuti”.  

 

Ikatlong Araw 

Layunin 

 Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na ng 
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 Natutukoy ang kahalagahan ng paggamit ng malaking letra sa isang salita o 
pangungusap 

 Nakasusulat ng angkop na caption sa mga larawan 
Paksang-Aralin: 

 Paggamit ng wasto ng pang-ukol na ng 
 Pagtukoy sa kahalagahan ng paggamit ng malaking letra sa isang salita o 

pangungusap 
 Pagsulat ng angkop na caption sa mga larawan 

Kagamitan: Larawan ng mga tumutulong sa kapwa 
Tukoy-Alam 

Sino-sino sa inyo ang gumagamit ng pang-ukol na ng? Kailan at paano ninyo  
ito ginagamit? Sino ang may alam tungkol sa paggawa ng caption? 

Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ang larawan ng lunsarang akda at pamagat nito na “Halinang 
Gumawa ng Bagay na Mabuti.” 
Itanong: Sa tingin ninyo, tama ba ang ipinakikita sa larawan? Bakit? Ano ang 
napansin ninyo sa pamagat ng akda? 

Pagtalakay 
 Pagtalakay ng guro sa wastong gamit ng pang-ukol na ng, gamit ang lunsaran. 
 Paano ginagamit ang malaking letra sa isang salita at sa pangungusap? 
 Mahalaga ba ang kaalaman at kasanayan sa wastong paggamit ng  

malaking letra? Bakit? 
 Paano ang wastong paraan sa pagsulat ng caption sa mga bagay at  

larawan? 
 Ang paglalagay ng caption ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng 

pangunahing kaisipan ng nasa larawan. Isulat ito sa paraang madaling 
maunawaan. 

 Pagpapahalaga 
Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng iba’t ibang paraan ng paggawa ng  

bagay na mabuti sa kapwa. Tingnan ang bahaging  “Pahalagahan Natin”,  sa LM, 
pahina  _____. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipagawa sa mga mag-aaral ang nasa bahaging “Gawin  
Natin”, pahina __ ng  LM. 

 Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng bahaging  
“Sanayin Natin”, pahina __ ng LM. 

Paglalahat 
Kailan at paano ginagamit ang pang-ukol na ng? Ipaliwanag kung kailan at  

paano ginagamit ang malaking letra. Pag-aralan ang bahaging “Tandaan  
Natin”, pahina __ ng LM. 
Paglalapat 

Upang umunlad ang kasanayan ng mga bata, ipagawa ang bahaging  
“Linangin Natin”, pahina __ ng LM. 
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Kasunduan 

1. Bumuo ng limang pangungusap na ginamitan ng pang-ukol na ng. 

2. Gumupit ng dalawang larawan mula sa mga lumang diyaryo o magasin 

tungkol sa paggawa ng bagay na mabuti. Idikit sa kuwaderno at lagyan 

ng caption. 

3.   Magdala ng kahit anong uri ng larawan, idikit ito sa isang malinis na 

papel. 

 

Ikaapat na Araw 
Layunin: 

Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang bagay, o  
 larawan. 
Paksang-Aralin:  

Pagbuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang bagay  o larawan. 
Kagamitan:  

Larawan ng magkapatid na nagtutulungan 
Tukoy-Alam 

Magpapakita ang guro ng larawan ng “Bayanihan”. Atasan ang mga mag- 
aaral na bumuo ng mga pangungusap mula sa larawan. Titingnan ng guro  
kung makabubuo ang mga ito ng payak na pangungusap. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Magsusulat ang guro ng isang parirala at isang payak na pangungusap. Alin sa  
dalawa ang higit na naintindihan ninyo? 

Itanong: Bakit hindi ninyo naunawaan ang ibig sabihin ng mga nakasulat? 
May paraan ba para ito ay maintindihan? 

Pagtalakay 
 Pagtalakay sa payak na pangungusap gamit ang tekstong lunsaran. 
 Ano ang katangian ng payak na pangungusap? 
 Ang payak na pangungusap ay nagsasaad ng isang diwa o kaisipan. Ito  

ay may isang paksa at panaguri. 

 Ang kakayahan sa pagbuo ng mga payak na pangungusap ay  

nakatutulong sa pagbibigay ng tiyak na kaisipan. 

 Magbigay ng mga halimbawa ng payak na pangungusap batay sa mga  
larawan. 

Pagpapahalaga 
Ang mabuting bata ay kayamanan ng mga magulang. Sumasang-ayon ka ba  

rito? Bakit? Tingnan ang bahaging  “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina _____. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Sanayin ang mga mag-aaral, ipagawa ang bahaging “Gawin 
 Natin”,  sa LM, pahina ____ 
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 Ipagawa sa mga bata ang nasa bahaging “Sanayin Natin sa LM, pahina ____. 
Paglalahat 

Ano ang katangian ng isang payak na pangungusap? Ipaliwanag  ito. Tingnan  
ang bahaging “Tandaan Natin”, sa LM, pahina ______. 

Paglalapat 
Sukatin ang kakayahan ng mga bata, ipagawa ang bahaging “Linangin  
Natin”, sa LM, pahina _____. 

Kasunduan 
1. Bumuo ng limang payak na pangungusap. Isulat ito sa inyong 

kuwaderno. 
2. Gumupit ng dalawang larawan mula sa mga lumang magasin tungkol 

sa masayang pamilya. Idikit sa kuwaderno ang mga larawan at sumulat 
ng tatlong payak na pangungusap sa bawat larawan. 

 
Ikalimang Araw 
Layunin : 

Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan ng guro  
batay sa lingguhang paksa na napag-aralan. 
            Nakapagbabahagi ng kaugnay na pangungusap sa kuwentong isinusulat  
ng klase 
Paksang Aralin: 
                Pagsagot ng wasto sa mga inihandang katanungan ng guro batay 
                  sa lingguhang paksa na napag-aralan na. 
                Pagbabahagi ng kaugnay na pangungusap sa kuwentong isinusulat  
                  ng klase 
Kagamitan:  

lapis at papel   
Panimulang Gawain 

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

2. Ipahahanda sa mga mag-aaral ang mga gagamitin sa pagtataya. 
3. Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 

Gawaing Pagtataya 

1. Punan ng tamang pang-ukol ang mga sumusunod na pangungusap . 
2. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang akma para sa larawan?  

Lagyan lamang ng tsek.  
3. Basahin ang talata sa loob ng isang minuto.  Lagyan ng tsek ang aral na 

dapat matutuhan . 
4. Ipaliwanag ang aral na iyong natutuhan sa seleksiyong binasa. 

Gamiting gabay ang “Speech balloon” . 
5. Mula sa binasang seleksiyon, itala sa ibaba ang mga damdaming 

ipinakikita at iguhit ito ng akmang emoticons . 
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6. Isulat ang = kung ang mga salitang magkatapat ay magkasing -
kahulugan at lagyan ng x kung magkasalungat ang kahulugan. 
Gamiting gabay ang pangungusap sa panaklong . 

7. Tingnan at basahin nang mabuti ang sinulat ni Conie. Lagyan ng 
salungguhit ang mga salitang mali ang baybay at ‘di wastong paggamit 
ng malaking letra. Iwasto ito at muling isulat sa ibaba. 

8. Lagyan ng caption  ang mga sumusunod na larawan ayon sa iyong 
pagkakaunawa . 

 
A. Punan ng tamang pang-ukol ang patlang upang mabuo ang diwa ng mga 

pangungusap. 
1. Huwag tayong laging kumain _____ taba ng karne upang makaiwas sa sakit. 
2. Inanod ____ tubig-baha ang aming mga kagamitan. 
3. Pagtitipid _____ kuryente ay dapat nating ugaliin. 
4. Sanayin din natin na kumain _____ mga sariwang gulay. 
5. Ang magandang ugali _____ tao ay isang kayamanan. 
 

B. Lagayan ng tsek (√) ang mga pahayag na angkop sa larawan. 

                  ________  maputi at mabangong mga bulaklak 
   ________ nalalantang mga bulaklak 
                   ________ panregalong bulaklak 
 
 
                     ______  nag-aaway-away na pamilya 
    _______ madasaling pamilya 
    _______ nagkakaisa at masayang  pamilya 
 
 
 
                     ________batang mahilig magbasa 
               ________tayo nang magbasa 
    ________Ang aklat ay imbakan  ng kaalaman 
 
  

C. Basahin ang seleksiyon sa loob ng isang minuto.  Lagyan ng tsek (√) ang 
angkop na aral na dapat matutuhan sa binasa. 
 
Matalinong bata si Nelia, pero sa panlalamang sa kapwa niya ginagamit ang 

talinong taglay. Pinagalitan siya ng kanyang guro at magulang dahil sa hindi maganda 
niyang ginagawa.  

Sadyang matigas ang ulo ni Nelia. Hindi niya sinusunod ang mga payo sa 
kanya, kaya marami ang nagagalit sa kanya. Walang nagmamahal kay Nelia.  

Isang gabi, nanaginip siya na siya raw ay nakakulong sa isang nag-aapoy na 
lugar dahil sa kanyang masamang gawain. Nagising si Nelia at ipinangako niya sa 
sarili na magbabago na siya. 
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____ Maglinis palagi ng ating kapaligiran. 

____ Gamitin sa tama ang katalinuhan. 

____ Igalang ang mga magulang. 

____ Magdasal sa tuwi-tuwina. 

____ Laging makiisa sa paggawa ng mabuti. 

D. Ipaliwanag ang aral na natutuhan sa seleksyon gamit ang sariling pananalita. 

Gamitin ang “Speech balloon”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Isulat ang = kung ang mga salitang magkatapat ay magkasingkahulugan at  x 

kung magkasalungat. Gamiting gabay ang pangungusap sa panaklong. Isulat 

ang sagot sa iyong kuwaderno. 

_____1. Masinop-burara (Nagagalit si nanay sa  
    mga taong burara sa kanilang gamit.) 

_____2. Masigla-malungkot (Malungkot ang mag- 
    anak sa pag-alis ng ina patungong ibang 
    bansa.) 

_____3. Maganda-marikit (Nais kong makakita ng  
     isang bituing marikit.) 

_____4. Mabuti-masama (Ang masama ay  
    kaaway ng kabutihan.) 

_____5. Mahal-iniibig (Iniibig ng mga magulang  

    ang mga anak.) 

 

F. Tingnan at basahing mabuti ang sinulat ni  Conie. Lagyan ng salungguhit ang 
mga  salitang mali ang baybay at di wastong  paggamit ng malaking letra. 
Iwasto ito at  muling isulat sa sagutang papel. 
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G. Lagyan ng caption ang mga sumusunod na larawan ayon sa iyong 
pagkaunawa. 

 

                

 

 
 
 
 
 

B.  Pagsulat  

Ipagawa ang Sulatin Natin na nasa LM,pahina ____ upang makita ang 

ginawang pangungusap ng mag-aaral na may kaugnayan sa kuwentong binasa. 

 

 
 

mawhal kung Teta bibeth, 
          Komosta ka na Tita? Mabute namam kami dito 
sa Filipinas sa tulong ng dios.  Sna nsa mabote kang 
kalagayan tita. Sana omuwe k na mula sa amerika. 
Namimis ka na naming. 
Gnamamahal, 
conie 

 

  


