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YUNIT III 
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi 

sa Pandaigdigang Pagkakaisa 
Aralin 2: Paalala ko Sundin Mo 

 
Lingguhang Layunin 
Wikang Binibigkas 
 Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang kuwento 
Palabigkasan at Pagkilala sa Salita 

Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang babala, paalala na nakita sa 
mga pampublikong lugar 

Pag-unawa sa Binasa 
Napagsunod- sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng larawan  

Gramatika 
Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naayon sa ginamit na 

pangngalan o panghalip 
 Nakakabuo ng payak na pangungusap gamit ang mga salitang kilos sa tula 
Pagsusulat 
 Naisusulat ang caption ng larawan sa paraang kabit-kabit 
 
Unang Araw 
Layunin 

 Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang kuwento 
 Nasasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang babala, paalala na nakita sa 

mga pampublikong lugar 
Paksang Aralin 
 Pagsasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang kuwento 

Pagsasabi ang mensaheng nais ipabatid ng nabasang babala, paalala na nakita sa 
mga pampublikong lugar 

Kagamitan 
  babala/paalala na nakasulat sa istrip ng kartolina 
Paunang Pagtataya 
 Ipasagot ang paunang pagtataya na makikita sa Subukan Natin sa LM, pahina __ 

na siyang magiging batayan ng isasagawang pagtalakay 
Susi sa Pagtataya 

1. nakakita 
2. nakasulat 
3. sinabi 
4. umiihi 
5. pakiusap 

Tukoy-Alam 
Itanong: 

 Kapag kayo ay naglalakad o namamasyal may mga nababasa ba kayong mga 
karatula na nakasulat o nakapaskil sa pader? 

 Anu-ano ang mga ito? 
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Paglalahad 

1. Pagganyak 
Magpakita ng ilang babala/paalala na nakasulat sa istrip ng kartolina at isa-isahing 
ipatukoy kung saan na lugar nila nakikita ang mga iyon. 

2. Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Piliin sa kahon ang kahuluguhan ng mga salitang may salungguhit sa 
pangungusap. 
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________1. Napatigil si Gina nang may nakita siyang bata na umiiyak sa daan. 
_______________2. Marami silang mga aralin na pinag-aralan ngayong araw na ito. 
_______________3. Si Rebecca ay aking kamag-aral. 
_______________4. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid sa paaralan. 
_______________5. Sobra niyang dinamdam ang pagkawala ng kaniyang alagang aso. 
Pagtatalakay 

1. Ipabasa sa mga bata ang kwentong “Ang Paalala ni Arnel” sa Basahin Natin sa 
LM, pahina ___. 

2. Talakayin ang kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa Sagutin Natin sa LM, 
pahina___. 

3. Magbigay ng iba pang mga halimbawa ng babala/paalala na karaniwang nakikita 
ng mga bata sa mga pampublikong lugar. 
 Isulat ito sa pisara at ipabasa ito sa kanila. 

4. Itanong:  Ano kaya ang mensaheng nais ipabatid ng mga babala at paalala sa atin? 
Pagpapahalaga 

Paano mo sinusunod ang mga babala at paalala? 
Gawaing Pagpapayaman 

Pasagutan ang Gawin Natin A at B sa LM, pahina __ upang malinang ang mga 
bata sa pagbibigay ng mensahe ng isang paalala at malaman kung ang pahayag ay paalala 
o babala. 

Ipasagot sa mga bata ang Sanayin Natin sa LM, pahina __. 
Paglalahat 

Ano ang nais ipahayag sa atin ng mga babala/paalala na nakikita natin sa 
pampublikong lugar? 

Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina __. 
Paglalapat 

Ipagawa ang Linangin Natin sa LM, pahina __ upang malaman kung ang mga 
bata ay  makapagbibigay na ng mensaheng nais ipabatid ng kuwento. 
Kasunduan 

Magtala ng limang paalala at babala na nakikita sa mga pampublikong lugar. 

  tinungo  napahinto 

  kaklase   leksiyon 

  labis 
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Gawin ito sa inyong kuwaderno. 
 
Ikalawang Araw 
Layunin  
 Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tulong ng larawan 
Paksang Aralin 

Pagsunod-sunodin ang mga pangyayari sa tulong ng larawan 
Kagamitan 
  mga larawan na nauukol sa paksa   
Tukoy-Alam 
 Ipaalala sa mga bata ang kwentong “Ang Paalala ni Arnel” at  ipakuwento ang 
sumunod na pangyayari nang makita ni Arnel na itinataas ang watawat. 
Paglalahad 

1. Pagganyak 
Magpakita ng mga larawan ng life cycle ng isang paru paro. 
Itanong: Ano ang nakikita ninyong pagbabago sa larawan?. 

2. Pagtalakay 
Ipabasa muli ang kuwentong “Ang Paalala ni Arnel”. 
Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM,pahina __. 
Talakayin ang tanong upang maitulay ito sa paksang aralin na pagsusunod-
sunodin ang mga pangyayari. 
Magpakita ng iba pang larawan na nagsasaad ng pagsusunod-sunod ng mga 
pangyayari. 
Ipasagot ang mga katanungan sa Sagutin Natin sa LM, pahina ___. 

Pagpapahalaga 
Itanong: Bakit mahalagang malaman natin ang tamang pagkakasunod-sunod ng 

pangyayari sa kuwento? 
Gawaing Papapayaman 

Basahin: 
 Si Rene ay isang masipag na bata. Tuwing Sabado at Linggo ay maaga siyang 
gumigising upang magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran. Dala-dala niya ang mga 
kagamitan sa pagtatanim. Binubungkal niya ang lupa. Pagkatapos nito, ay nagsimula na 
siyang magtanim. Dinidiligan niya ang kanyang pananim bago siya umuwi. 
 

Gamitin ang kuwento sa pagsagot sa Gawin Natin sa LM pahina __ at ipasagot 
ang Sanayin Natin sa LM, pahina __. 
Paglalahat 

Paano natin napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento? 
Basahin ang Tandaan Natin sa LM, pahina __. 
Paglalapat 

Muling sanayin ang mga bata sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. 
Ipagawa ag Linangin Natin sa LM, pahina __. 
Kasunduan 

Gumupit ng mga larawang nagpapakita ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga 
pangyayari. Idikit ito sa inyong kuwaderno. 
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Ikatlong Araw 
Layunin 
 Nagagamit ang tamang pandiwang pangnagdaan na naayon sa ginamit na 
pangngalan o panghalip 
Paksang Aralin 
 Paggamit ng tamang pandiwang pangnagdaan na naayon sa ginamit na 
pangngalan o panghalip 
Tukoy-Alam 

Punan ng angkop na kilos ang patlang upang mabuo ang pahayag. 
______________ si Lita ng tubig dahil sa sobrang pagkauhaw. 
______________ ako ng maruruming damit kahapon. 

Kagamitan 
 Larawan ng batang nasa flag ceremony, tsart para para sa mga larawan ng 
pandiwa. 
Paglalahad 

1. Pagganyak 
Magpakita ng larawan ng isang bata na nakatayo ng tuwid at nakalagay ang 
kanang kamay sa dibdib habang itinataas ang watawat. 

2. Pagtatalakay 
Ipabasa muli ang kwentong “Ang Paalala ni Ben” at ipasagot ang Sagutin Natin 
sa LM, pahina __. 
Pag-aralan at tukuyin ang mga salitang nakapahilis. 
Talakayin na ang mga salita na nakapahilis ay mga kilos na naganap na o natapos 
na. 

Pagpapahalaga 
 Paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating bansa? 
Gawaing Pagpapayaman 

Gabayan ag mga bata sa pagsagot ng Gawin Natin sa LM, pahina ___ at Sanayin 
Natin sa LM, pahina __. 
Paglalahat 

Itanong: Ano ang pandiwang pangnagdaan? Tingnan ang Tandaan Natin sa LM, 
sa pahina __. 
Paglalapat 
 Ipagawa ang gawaing inilahad sa Linangin Natin sa LM, pahina __ upang higit 
na mapagtibay ang pangunawa sa araling tinalakay. 
Kasunduan 
 Bumuo ng sariling likhang mga tagubiling pangkaligtasan sa kapwa. Gamitan ito 
ng pandiwa o salitang kilos na natapos na. 
 
Ikaapat na Araw 
Layunin 
 Nakakabuo ng payak na pagungusap gamit ang mga salitang kilos sa nabasang 
tula 
 Nagagamit sa mga pangungusap ang mga salitang kilos o pandiwa 
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Paksang Aralin 
 Pagbuo ng payak na pagungusap gamit ang mga salitang kilos sa nabasang tula 
 Paggamit sa mga pangungusap ang mga salitang kilos o pandiwa 
Kagamitan 
 Larawan ng mga kilos o gawa 
Tukoy- Alam 
 Subukan ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagtatanong. 

Itanong: Ano- ano ang mga gawain ang isinagawa ninyo simula noong unang  
araw ng linggong ito? 

Ipasulat sa kuwaderno ang limang payak na pangungusap at ipatukoy ang mga  
pandiwang pangnagdaan o kilos na naganap na. 
Palalahad 

1. Pagganyak 
Magpakita ng larawan ng mga bayani ng ating bansa. Ipabigay sa mga bata ang 
nagawa ng mga bayaning ipinakilala. 

2. Pagtalakay 
Basahin ang tula sa Basahin Natin sa LM, pahina __.  Ipasagot ang mga gabay na  
tanong sa Sagutin Natin sa LM, pahina___.  
Ipagamit ang mga salita na may salungguhit upang makabuo ng payak na 
pangungusap sa may pandiwang pangnagdaan o kilos na naganap na. 

Pagpapahalaga 
 Palawigin ang kaisipan sa Pahalagahan Natin sa LM, pahina __. 
Gawaing Pagpapayaman 
 Sagutan ang Gawin Natin at Sanayin Natin sa LM, pahina __ upang makabuo 
ng payak na pangungusap base sa larawan. 
Paglalahat 

Itanong: Paano natin malalaman kung ang pangungusap ay payak? 
Basahin ang Tandaan Natin sa LM, pahina ___. 

Paglalapat 
 Gawin ang Linangin Natin sa LM, sa pahina __. 
Pagsulat 
 Ipagawa ang Sulatin Natin sa LM, sa pahina __ upang makasulat ang mga mag-
aaral ng caption base sa larawan. 
 
Ikalimang Araw 
Layunin 
 Nasasagot nang wasto ang pasubok batay sa lingguhang araling napag-aralan 
Paksang Aralin 
 Pagsagot nang wasto ang pasubok batay sa lingguhang araling napag-aralan 
Kagamitan 
 tsart ng pagtataya 
Pamamaraan 

 Panimulang Gawain 
1. Gagabayan ang mga mag-aaral ng mga alituntunin bago magsimula sa pagsusulit. 
2. Ipahanda sa mga mag-aaral ang gagamitin sa pagtataya. 
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tumakbo Sumulat 

Nawala ginawa 

           pumunta 

3. Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 
Pagtataya 

A. Iguhit sa sagutang papel ang bituin (      ) kung ang pahayag ay isang babala at 
bilog (     ) naman kung ito ay paalala. 
1. Bawal tumawid dito. 
2. Ugaliing magsipilyo araw-araw. 
3. Bawal umihi dito. 
4. Itapon ang basura sa tamang lalagyan. 
5. Panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng silid-aralan. 

B. Basahin ang kuwento. Ayusin ang larawan batay sa tamang pagkasunod sunod ng 
pangyayari sa kuwento. Isulat ang numero 1-5 sa sagutang papel. 
 

Tuwing Linggo, nakaugalian na ng pamilyang Cruz ang pagsisimba. Sama-sama 
silang pumupunta sa simbahan. Tahimik silang nakikinig sa sermon ng pari. Pagkatapos 
ng misa, namasyal sila sa parke. Nang makaramdam ng gutom, sila ay kumain sa labas. 
Tuwang tuwang umuwi ang mag-anak sa kanilang tahanan. 

  
6.    7.     8.  
 
 
 
 
       
 
           
9.      10.  
 
 
 
. 
 

C. Piliin sa ulap ang  kilos na naganap na o pandiwang pangnagdaan upang mabuo 
ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
11.   Si Nestor ay ____________ sa Maynila kaninang umaga. 
12.  __________ ako ng tula noong Linggo. 
13.  __________ ang pusa ni Dina kahapon. 
14.  Marami akong _________ kanina. 
15.  Ang aso ay ___________ nang mabilis. 
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D.  Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita. Isulat ito sa inyong sagutang 

papel. 
16.  natulog 
17.  kumain 
18.  nagsepilyo 
19.  tumakbo 
20.  gumuhit 

Susi sa Pagtataya 
  
A. 

 
1.                                       
 
2.  

 
3.  

 
      4. 
 

5. 
 

B.   
6.  8 
7.  9 
8.  7 
9   6 
10. 10 

C.  
11. pumunta 
12.  Sumulat 
13. Nawala 
14. ginawa 
15. tumakbo 
D.  
16. natulog 
17. kumain 
18. nagsepilyo 
19. tumakbo 
20. gumuhit 
 


