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YUNIT IV 
Panginoon ang Sandigan 

Sa Paggawa ng Kabutihan 
 

Aralin 2 -   Paggalang sa Diyos at Kapwa 
 
Lingguhang Layunin: 
Gramatika 

Nagagamit nang wasto ang mga pang-ukol na ni at nina 
Pag-unawa sa Binasa 

Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa kuwento  
Pag-unawa sa Pinakinggan 

Nasasabi ang simula, gitna, at wakas ng kuwento 
Pag-unlad ng Bokabularyo 

Nakapagkaklasipika ng mga karaniwang salita sa mga konseptwal na 
kategorya (tao, bagay, lugar, kilos,) 

Kaalaman sa Aklat at Limbag 
Nauunawaan ang kaibahan ng kathang-isip at hindi kathang-isip na teksto 

Pagbabaybay 
Nakasusulat ng mga dinaglat/pagdadaglat ng mga salita 

Wikang Binibigkas 
Nakapagpapahayag ng sariling ideya/kaisipan/damdamin nang may wastong 
tono at diin 

Komposisyon 
Nakasusulat ng isang liham pangkaibigan upang maipahayag ang sariling 
damdamin at ideya 

Pakikitungo sa Wika, Literasi, at Panitikan 
Nakapagpapamalas ng paggalang sa edad, kasarian, kultura at iba pa 

Pagsusulat 
             Naisusulat ang iba’t-ibang dahilan kung bakit sumusulat. 
            
 
Unang Araw 
Layunin 

 Nakapagkaklasipika ng mga karaniwang salita sa mga konseptuwal na 
kategorya (tao, bagay, lugar at kilos) 

 Nasasabi ang katangian ng mga tauhan sa kuwento 
 Nasasabi ang simula, gitna, at wakas ng kuwentong binasa 

 
Paksang-Aralin: 

 Pagkaklasipika ng mga karaniwang salita sa mga konseptuwal na 
kategorya (tao, bagay, lugar at kilos) 

 Pagsasabi ng katangian ng mga tauhan sa kuwento 
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 Pagtukoy sa banghay ng kuwentong binasa 
 
Kagamitan: Larawan ng taong lahing itim at lahing puti 
 
Pamamaraan: 
Paunang Pagtataya 

Ipasagot sa mga mag-aaral ang paunang pagtataya sa bahaging  
“Subukin Natin” ,  sa LM, pahina _____  upang maging gabay sa pagtalakay  
ng paksa. 
 
Susi sa Pawawasto (SsP) 

1. Kuwento   6. ni 
2. Simula    7. nina 
3. Wakas    8. ni 
4. Tauhan   9. nina 
5. Anim    10.ni 

 
Tukoy-Alam 

Ilan ang bahagi ng kuwento?  Sino ang nakakaalam ng banghay ng kuwento? 
 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakita sa mga bata ang larawan ng mga taong lahing itim, lahing puti, may  
kapansanan at walang kapansanan.  

Itanong: Ano ang masasabi ninyo sa unang dalawang larawan? Sa ikalawang 
dalawang larawan? Sino sa kanila ang inyong nagustuhan at bakit? 
Ano-ano kaya ang mga banghay ng kuwento? 

Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Mula sa kuwentong babasahin i-klasipika ang mga sumusunod na salita batay  

sa konseptuwal na kategorya o uri na kinabibilangan tulad ng tao, bagay, lugar at 
kilos (Maglalagay ang guro ng talaan para sa klasepikasyon). 

guro   baluga   aeta  usapan   
bata   paaralan  Janet  laruan 
nanlalait  niyakap  mag-aaral kapwa 
bayan   hintuturo  titser  barangay 
gamit 

Pagtalakay 
 Ginabayang pagbasa ng guro at pagtatanong sa mga mag-aral pagkatapos ng 

bawat talata. 
 Ipabasa ang Basahin Natin sa LM,pahina ____ 
 Pagpapabasa sa mga mag-aaral nang pangkatan. 
 Pagsagot sa patnubay na tanong Tingnan ang bahaging Sagutin Natin, sa LM, 

pahina _____ 
 Pagtalakay ng guro sa banghay ng kuwento mula simula hanggang wakas. 
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 Paano nagsimula ang kuwento? Ano-anong mga pangyayari ang sumunod 
pagkatapos ng simula? Paano nagwakas ang akda? 

Pagpapahalaga 
Ano ang halagang pangkatauhan sa akdang binasa? Pag-usapan ito sa klase at 

bumuo ng kaisipan gamit ang word web. Tingnan ang bahaging  
“Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina ______. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Patnubayan ang mga bata sa paggawa ng nasa bahaging “Gawin Natin”, sa 
LM, pahina _____ 

 Ipagawa sa mga mag-aaral ang malayang pagsasanay sa bahaging  “Sanayin 
Natin”,  sa LM, pahina ______. 

Paglalahat 
Isa-sahin ang mga bahagi ng kuwento (simula, gitna, at wakas). Ano-anong 

mga bahagi mayroon ang kuwento? Balikan at unawain ang bahaging  
“Tandaan Natin”, sa LM, pahina _____.  
Paglalapat 

Upang matiyak ang kasanayan ng mga mag-aaral, ipagawa ang bahaging  
“Linangin Natin”, sa LM, pahina ______. 
Kasunduan 

 Basahin ang pabulang “Ang Palalong Loro at si Askal” at itala sa inyong 
kuwaderno ang sunod-sunod na pangyayari sa nasabing pabula. 

 Gumupit ng larawan ng isang igwana at aso at sabihin kung ano ang 
pagkakaiba ng dalawa. 

 
Ikalawang Araw 
Layunin 

 Nababasa ang teksto nang may bilis na 60 wpm 
 Naihahambing ang mga tauhan sa kuwento 
 Nauunawaan ang kaibahan ng kathang-isip at hindi kathang-isip 

na teksto 
 

Paksang-Aralin: 
 Pagbasa ng teksto nang may bilis na 60 wpm 
 Paghahambing ng mga tauhan sa kuwento 
 Pag-unawa sa pagkakaiba ng kathang-isip at hindi kathang-isip 

  na teksto 
Kagamitan:  

Larawan ng aso, pusa, at loro 
Tukoy-Alam 

Ano ang pagkakaiba ng kathang-isip at katotohanan? Sino-sino ang inyong 
mga  iginagalang? 
 
 
 



FILIPINO 2 
 

FILIPINO 2 (Teacher’s Guide)                                                                                                193 
 

Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ng guro ang larawan ng aso at pusa  na nag-uusap tungkol sa  
pagiging madaldal at kawalang galang sa matatanda ng isang bata. 

Itanong: Nangyayari ba sa totoong buhay na pag-usapan ng mga hayop ang  
mga tao? Bakit kaya ginamit ng may-akda ang mga hayop para pag-usapan ang 
batang si Luningning? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Ibigay ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita.  
 
1. mapagkalinga-   4. Sinakmal - 
2. malay -   5. Iwinasiwas - 
3. sumaklolo-  

Pagtalakay 
 Babasahin ng guro ang pabula nang may wastong bigkas at emosyon habang 

sinusundan ng mga bata ng tahimik na pagbasa sa kopyang ibinigay sa kanila 
ng kanilang guro.  

 Muling pagpapabasa ng pabula sa mga bata nang sabay-sabay na may bilis na 
60 salita sa bawat minuto.(Tingnan ang Basahin Natin sa LM, pahina _____. 

 Pag-unawa sa pagkakaiba ng kathang-isip at hindi kathang-isip na akda. 
 Balikan ang kuwentong “Si Titser Gosoy” at ihambing sa pabula. 
 Pagsagot sa mga gabay na tanong (Tingnan ang bahaging “Sagutin Natin”, sa 

LM, pahina ____. 
Pagpapahalaga 

Paano ba ang paggalang sa kapwa at pagpapahalaga sa iba pang nilikha ng  
Diyos?  Tingnan ang bahaging “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina ______. 
Gawaing Pansanay 

 Pinatnubayang ang mga mag-aaral sa gawain sa bahaging “Gawin Natin”, sa 
LM, pahina _____. 

 Ipagawa sa mga bata ang bahaging “Sanayin Natin”, sa LM, pahina ____.(Ito 
ay Pinatnubayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Ano ang pabula? Ano-ano ang pagkakaiba nito sa akdang hango sa tunay  

na buhay? Ano ang maibubunga ng paggalang sa kapwa? Basahin ang  
bahaging “Tandaan Natin”, sa LM, pahina _____. 
Paglalapat 

Tingnan kung magagawa na ng mga mag-aaral ang aplikasyon ng kanilang 
pinag-aralan. Ituon ito sa kathang-isip. Ipagawa ang bahaging “Linangin 
Natin”, sa LM, pahina _____. 
Kasunduan 

Magdala ng isang akda na kathang-isip at isang akda na batay sa  
katotohanan. Ipaliwanag. Ano ang pagkakaiba ng dalawang akda? 
Ikatlong Araw 
Layunin 

 Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na ni at nina 
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 Nakapagpapahayag ng sariling ideya/kaisipan/damdamin nang may wastong   
            tono at diin 
Paksang-Aralin: 

 Paggamit nang wastong pang-ukol na, ni, at nina 
 Pagpapahayag ng sariling ideya/kaisipan/damdamin nang may wastong   

            tono at diin 
Kagamitan:  

Movie clip o kaya ay kopya ng palabas na kartun 
Tukoy-Alam 

Gumagamit ba kayo ng salitang ni at nina? Kailan at paano ninyo ito  
ginagamit ? 
Paglalahad 
Pagganyak 

(Mungkahi lamang ito, maaaring palitan ng guro) Magpapanood ang guro ng  
isang maikling palabas na kartun na ang dayalogo ay nakasalin sa Filipino (bahalang 
pumili ang guro ng palabas siguraduhin lamang na ginamit sa palabas ang ni at nina). 
Habang nanonood ang mga bata ay bibilangin ng mga lalaki kung ilang beses ginamit 
ang ni at gayundin bibilangin ng mga babae kung ilang beses ginamit ang nina sa 
palabas. 

Itanong: Ilang beses ginamit ang ni at nina sa palabas? Mahalaga ba ang  
paggamit ng ni at nina batay sa palabas na inyong pinanood? Bakit? 
Pagtalakay 

 Muling pagbasa ng guro sa akdang “Titser Gosoy” bilang lunsaran. 
 Pagpapahayag ng mga bata ng kanilang kaisipan, ideya at damdamin sa 

binasa. 
 Pagtalakay ng guro sa wastong gamit ng pang-ukol na ni at nina gamit ang 

lunsaran. 
 
Halimbawa: 
Tinulungan ni Elsa ang matanda sa pagtawid sa kalsada.  
Kasama nina Inay at Itay si Kuya Rommel sa paglilinis ng baradong kanal. 
Ayokong pagtakpan ang pagsisinungaling ni Belle. 
Ang pananalig ni Kristo ay tinularan nina San Pablo, San Juan, San Marcos,  

at San Mateo. 
Ang pag-iibigan nina Mel at Joey ay hinangaan ni Kim. 

Pagpapahalaga 
Paano ninyo igagalang ang iba’t ibang klase ng tao sa ating lipunan?  
Ang ibang nilalang ng Diyos tulad ng hayop?  Tingnan ang bahaging 
 “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina _____. 

Gawaing Pagpapayaman 
 Sanayin ang mga mag-aaral, ipagawa ang bahaging “Gawin Natin”, pahina 

__ sa LM.sa LM, pahina _____ 
 Ipagawa ang pinatnubayang pagsasanay sa bahaging “Sanayin Natin”, sa 

LM, pahina _____. 
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Paglalahat 
Kailan ginagamit ang pang-ukol na ni at nina? Tingnan at pag-aralan ang  

bahaging “Tandaan Natin”, sa LM, pahina _____. 
Paglalapat 

Ipagawa sa mga mag-aaral ang nasa bahaging “Linangin Natin”, pahina __ 
sa LM, pahina ______ upang umunlad ang kasanayan ng mga bata. 

Kasunduan 
 Bumuo ng limang pangungusap na ginagamitan ng Pang-ukol na ni at nina. 

Isulat ito sa inyong kuwaderno. 
 Gumupit ng kahit anong uri ng larawan, idikit sa kuwaderno at ipaliwanag ang 

kaisipan nito ayon sa iyong pagkaunawa. 
 

Ikaapat na Araw 
Layunin: 

 Nakasusulat ng mga dinaglat/pagdadaglat ng mga salita. 
 Nakasusulat ng isang liham pangkaibigan upang maipahayag ang  

sariling damdamin at ideya. 
Paksang-Aralin 

 Pagsulat ng mga dinaglat/pagdadaglat ng mga salita. 
 Pagsulat ng isang liham pangkaibigan upang maipahayag ang  

sariling damdamin at ideya. 
Kagamitan: Halimbawa ng liham pangkaibigan 
Tukoy-Alam 

Alin sa mga sumusunod ang dinaglat na salita? Dr., Ginang, Binibini;  
Ano ang tawag ninyo rito? 

Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ng guro ang isang halimbawa ng liham na pangkaibigan. Itatanong  
sa klase kung sino na sa kanila ang nakasubok na magsulat ng liham para sa kaibigan. 

Itanong: Paano kaya ang paggawa ng liham pangkaibigan? Batid ba ninyo ang  
iba’t ibang bahagi ng liham pangkaibigan? 
Pagtalakay 

 Pagbasa ng guro at ng mga mag-aaral sa liham na lunsaran. 
 Pagsagot sa bahaging “Sagutin Natin”, sa LM, pahina _____. 
 Pagtalakay ng guro sa paraan ng pagdadaglat at wastong pagdadaglat ng mga 

salita. 
 Pagtalakay sa liham pangkaibigan at mga bahagi nito. 

Pagpapahalaga 
Paano maipapahayag ang pag-aalala sa mga taong mahalaga sa iyong buhay? 

Gawaing Pagpapayaman 
 Pinatnubayan ang mga bata sa pagsasanay. Ipagawa ang bahaging “Gawin 

Natin”, sa LM, pahina _____. 
 Ipagawa ang Pinatnubayang  Pagsasanay. Tingnan ang bahaging “Sanayin 

Natin”, sa LM, pahina _____. 
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Paglalahat 
Ano ang pagdadaglat? Ano ang mga dapat tandaan sa pagdadaglat? Ano-ano 
ang mga bahagi ng liham pangkaibigan? Tingnan ang bahaging “Tandaan 
Natin”,  sa LM, pahina _____. 

Paglalapat 
Sukatin ang kakayahan ng mga mag-aaral. Ipagawa  ang bahaging “Linangin  

Natin”, sa LM, pahina _____. 
Kasunduan 

 Bukod sa mga salitang ating dinaglat, sa tulong ng inyong mga magulang ay 
magbigay ng limang salita na dinaglat. 

 Tapusin sa bahay ang liham pangkaibigan na ginawa at ipasa ito na nakalagay 
sa isang sobre. 

 
Ikalimang Araw 
Layunin:   

 Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan ng guro 
            batay sa lingguhang paksa na napag-aralan 

 Naisusulat ang iba’t-ibang dahilan kung bakit sumusulat 
Paksang Aralin: 

 Pagsagot ng wasto sa inihandang katanungan ng guro 
 Pagsulat ng iba’t-ibang dahilan kung bakit sumusulat 

Panimulang Gawain 
 Gagabayan ng guro ang mga mag-aaral sa mga alituntuning dapat tandaan 

bago magsimula ang pagsusulit. 
 Ipahahanda sa mga mag-aaral ang mga gagamitin sa pagtataya. 
 Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 

Gawaing Pagtataya 
 Punan ng wastong Pang-ukol na ni at nina ang bawat pangungusap. 
 Lagyan ng T ang patlang kung ito ay tao, B kung ito ay bagay, L kung ito ay 

lugar, at K kung ito ay kilos. 
 Daglatin ang mga sumusunod na salita  
 Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pagsulat ng liham na pangkaibigan. 
 Bumuo ng sariling angkop na pamagat batay sa seleksiyong binasa . 
 Iayos sa tamang pagkakasunod-sunod ang banghay ng isang kuwento  
 Basahin ang seleksiyon at sagutin nang wasto ang mga sumusunod na tanong 

A. Punan ng tamang Pang-ukol na ni at nina ang mga sumusunod na 
pangungusap. 

1. Hiningi ______ Tita Lorna ang aming mga lumang laruan. 
2. Pagsunod sa utos ng mga magulang ang ipinangangaral _____ Titser Ivy at 

Titser Boyet. 
3. “Maging makakalikasan tayo,” ang  sabi _____ Padre Burgos. 
4. Tinanggap na ______ Ate at Kuya ang          kanilang pabuya. 
5. Pinaghahandaan ______ Mayor Del de Guzman ang pagbabago at 

pagpapaunlad sa kanyang bayan. 
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B. Daglatin ang mga sumusunod na salita:  
1. Lunes -________  6.  Ginang-_______ 
2. Disyembre-_______      7.  Pangulo-______ 
3. Oktubre-_________  8.  Kongresista-______ 
4. Mister-___________  9.  Kagawad-_______ 
5. Ginoo-__________  10.  Binibini-_________  
 
C. Basahin ang seleksiyon at sagutin ang mga  

tanong sa ibaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Anong klaseng pamilya ang kahanga-hanga? 
 a. masaya   c. matapang 
 b. matalino 
2. Ang mga anak ay ________ sa kanilang mga magulang. 
         a.     sumusuway              c.  gumagalang 
         b.     nagmamaktol 
3. Pinalalaki ng magulang ang mga anak na may takot at pagmamahal sa 

___________. 
         a.  kapwa                        c. Diyos 
         b.  magulang 
4. Alin sa mga sumusunod ang bahagi ng pagmamahal ng mga magulang sa mga 

anak? 
         a.  Pagpapalayaw          c. Pagdisiplina 

b. Pagpalo 
5. Kapag ang isang pamilya ay masaya at mabuting pamilya, alin sa mga 

sumusunod ang ibubunga nito sa bayan? 
a. Maghihirap ang bayan 
b. Magiging matatag ang bayan 
c. Ikahihiya ang bayan 

 
B.  Pagsulat 

Ipagawa sa mga bata ang Sulatin Natin sa LM, pahina_____upang  makita  
ang kaalaman ng bata kung bakit dapat sumulat o gumawa ng liham. 

 Ang  masayang pamilya ay kahanga-hanga. Ibinibigay ng mga magulang ang 
pangangailangan ng mga anak. Ang mga anak naman ay gumagalang sa kanilang mga 
magulang. Sinusunod nila ang utos ng kanilang ama’t ina. Ang mabuti at masayang 
pamilya ay sandigan ng isang matatag na pamayanan. 
 Nangunguna ang mga magulang sa pagdisiplina ng kanilang mga anak. Ang 
pagdisiplina ay bahagi ng kanilang pagmamahal sa mga anak. Pinalalaki nila ang mga 

bata na may takot at pagmamahal sa Diyos. 


