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Yunit IV 
Panginoon ang Sandigan 

Sa Paggawa ng Kabutihan 
Aralin 3  - Karapatan Mo, Igagalang Ko 
 
Lingguhang Layunin: 
Pag-unlad ng Bokabularyo 

Nauunawaan ang gamit ng salita sa pangungusap bilang Panggalan 
Pag-unawa sa Binasa 

Nakapaghahanap ng mga impormasyon sa teksto na kailangan upang  
matugunan ang mga tanong 
Tatas 
 Nakikinig nang wasto at nakatutugon nang angkop at wasto sa mga tanong 
Wikang Binibigkas 

Naisasalaysay muli ang tekstong pinakinggan 
Kasanayang Ponolohiya 

Natutukoy ang mga paraan sa pagbuo ng bagong salita (nababawasan at  
napapalitan ang isang tunog) 
Pag-unawa sa Pinakinggan 

Naibibigay ang paksa sa tekstong pang-impormasyon na pinakinggan 
Gramatika 

Nagagamit ang pang-ukol na kay at kina 
Pagsulat 

Nakasusulat ng mga pangungusap na nagsasalaysay tungo sa pagbuo ng talata 
Nasisipi ang salita /maikling pangungusap mula sa huwaran 

Komposisyon 
Nakapagbabahagi  ng mga kaugnay na pangungusap sa talambuhay na isinulat  

sa klase 
Pagbabaybay 

Naisusulat ang mga salita na may wastong baybay 
 
Unang Araw 
Layunin 

 Nauunawaan ang gamit ng salita sa pangungusap bilang panggalan 
 Nakapaghahanap ng mga impormasyon sa teksto na kailangan upang 

matugunan ang mga tanong 
 Naisasalaysay na muli ang tekstong pinakinggan 

Paksang-Aralin: 
 Pag-unawa sa gamit ng salita sa pangungusap bilang panggalan 
 Paghahanap ng mga impormasyon sa teksto na kailangan upang matugunan ang 

mga tanong 
 Pagsasalaysay na muli ng tekstong pinakinggan 

Kagamitan: sipi ng isang komersyal sa telebisyon tungkol sa paggalang sa magulang 
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Pamamaraan: 
Paunang Pagtataya 

Ipasasagot sa mga bata ang bahaging “Subukin Natin”, sa LM, pahina ____  
bilang gabay sa gagawing pagtalakay ng paksa sa loob ng isang linggo. 
Susi sa Pagwawasto (SsP) 

1. Tama   6. tama 
2. Tama   7. tama 
3. Tama   8. tama 
4. Tama   9. tama 
5. Tama   10.tama 

Tukoy-Alam 
Kailan ninyo ginagamit ang kay at kina? Magbigay ng mga pangungusap 

 na ginamitan ng kay at kina. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Magbanggit ng isang komersyal sa telebisyon na maaring pag-usapan kaugnay  
sa aralin. 

Itanong: Ano kayang bahagi ng komersyal ang may kaugnayan sa akdang ating  
babasahin sa araw na ito?  
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Ipauunawa ng guro na may mga salita sa tekso na iba-iba ang gamit. Sa  
pagkakataong ito ay dapat maunawaan ng mga mag-aaral ang salitang pandiwa na 
ginamit sa pangungusap bilang Pangngalan. Mula sa infomercial ay pag-aralan ang 
mga sumusunod na salita. Anong bahagi ng panalita ang mga ito? Ito ba ay pandiwa o 
pangngalan? 

 
pangangalaga    pagmamahal 
pagpapa-aral    pagbibigay 
paggalang    obligasiyon 
responsibilidad   pananagutan 

Pagtalakay 
 Pagbasa ng guro sa diyalogo ng infomercial.Makikita sa Basahin Natin, sa 

LM,pahina_______. 
 Pagbasa ng mga mag-aaral sa diyalogo ng infomercial. 
 Pagsagot ng mga mag-aaral sa mga patnubay na tanong. Tingnan ang bahaging 

“Sagutin Natin”, sa  LM, pahina _____. 
 Pagsasalaysay sa paraang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa 

napakinggan o binasa. 
Pagpapahalaga 

Dapat bang igalang ang karapatan ng anak at karapatan ng mga magulang? Pag- 
usapan ang bahaging “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina _____. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Patnubayan ang mga bata sa gawaing makikita sa bahaging “Gawin Natin”, sa 
LM, pahina _____. 
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 Ipagawa ang Pinatnubayang  Pagsasanay sa bahaging “Sanayin Natin”, sa LM, 
pahina _____. 

Paglalahat 
Ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng kilos? Nagagamit ba ang mga  

salitang kilos bilang pangngalan? Paano? Paano ang paraan ng pagbubuod? Tingnan 
ang bahaging “Tandaan Natin”, pahina __ sa LM, pahina _____. 
Paglalapat 

Palakasin ang kasanayan ng mga mag-aaral, ipagawa ang nasa bahaging  
“Linangn Natin”, sa LM, pahina _____. 
Kasunduan 

Basahin ang akdang “Ang Dating Pangulong Corazon C. Aquino”, magtala ng 
limang impormasiyon na iyong nalaman mula sa binasa (Tingnan ang bahaging  
“Basahin Natin”, sa LM, pahina ____. 

 
Ikalawang Araw 
Layunin: 

 Natutukoy ang mga paraan ng pagbuo ng mga bagong salita (Nababawasan, 
napapalitan ang isang tunog) 

 Nakikilala at nabibigyan ng kahulugan ang mga hindi pamilyar na salita 
 Naibibigay ang paksa sa tekstong pang-impormasyong pinakinggan 

Paksang-Aralin: 
 Pagtukoy sa mga paraan ng pagbuo ng mga bagong salita (Nababawasan, 

napapalitan ang isang tunog) 
 Pagkilala at pagbibigay kahulugan sa mga hindi pamilyar na salita 
 Pagbibigay ng paksa sa tekstong pang-impormasyong napinakinggan 

Kagamitan: Larawan ng dating Pangulo Corazon C. Aquino 
Tukoy-Alam 

Paano ang pagbuo ng mga bagong salita? Sino na sa inyo ang marunong  
tumukoy ng paksa ng isang teksto? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ang larawan ni dating Pangulo Corazon C. Aquino.  
Itanong: Sino kaya siya? Ano-ano ang mga bagay na kaniyang ginawa? 

Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Hanapin sa akda ang mga salitang hindi maunawaan. Bigyan ng kasing-  

kahulugan. Tingnan ang “Basahin Natin”, sa LM, pahina _____. 
 

A. Salungguhitan/itala mula sa talambuhay ang mga salitang hindi maunawaan. 
Halimbawa: kalayaan, tinagurian, uliran, simbolo, demokrasiya, diktador 
____________________  ____________________ 
____________________  ____________________ 
____________________  ____________________ 
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B. Pagkaraang maitala ang mga hindi kilalang salita, ipaliliwanag ito ng guro sa 
mga mag-aaral, bibigyan ng kasing kahulugan at gagamitin sa sariling 
pangungusap.  

Pagtalakay 
 Pagbasa ng teksto at pagsagot sa mga tanong.Makikita sa Basahin Natin sa 

LM, pahina ____.  Tingnan ang bahaging “Sagutin Natin”, sa LM, pahina ___ 
 Pagbibigay ng paksa sa pangungusap/tekstong pinakinggan. 
 Pagdadagdag, pagbabawas at pagpapalit ng isang tunog upang makabuo ng mga 

bagong salita. 
Pagpapahalaga 

Paano pahahalagahan ang isang babae na likha ng Diyos? Dapat bang igalang at 
kilalanin ang kaniyang kakayahan at karapatan? Pag-usapan ang nasa bahaging 
 “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina _____. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Sanayin ang mga mag-aaral, ipagawa ang bahaging “Gawin Natin”, sa LM, 
pahina ______. 

 Gawin ang pinatnubayang Pagsasanay sa bahaging “Sanayin Natin”, sa LM, 
pahina ______. 

Paglalahat 
Ano ang kahulugan ng paksa? Paano malalaman ang paksa sa isang teksto?  
Ibigay ang iba’t ibang paraan ng pagbuo ng mga bagong salita. Basahin ang  

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

Subukin ang kakayahan ng mga mag-aaral, ipagawa ang gawain sa bahaging  
“Linangin Natin”, sa LM, pahina. 
Ikatlong Araw 
Layunin: 

 Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na kay at kina 
 Nakasusulat ng pangungusap na nagsasalaysay tungo sa pagbuo ng talata 

Paksang-Aralin: 
 Paggamit  nang wasto ang pang-ukol na kay at kina 
 Pagsulat ng pangungusap na nagsasalaysay tungo sa pagbuo ng talata 

Kagamitan:  
Sariling larawan ng guro kaugnay sa kanyang di malilimutang karanasan 

Tukoy-Alam 
Alam ba ninyo kung kailan ginagamit ang salitang kay at kina? Ano ang  

pagkakaiba ng nagsasalaysay sa nagkukuwento? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ang guro ay magkukuwento ng kanyang hindi malilimutang karanasan sa loob  
ng simbahan. Pagkaraan ay ang mga mag-aaral naman ang magkukuwento ng  kanilang 
mga karanasan na hindi malilimutan. 
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Itanong: Napansin ba ninyo kung papaano ako magkuwento? At kung paano 
magkuwento ang inyong mga kamag-aral? Nais ba ninyong matuto ng tamang 
paraan ng pagkukuwento? 

Pagtalakay 
 Pagtalakay sa wastong gamit ng pang-ukol na kay at kina gamit ang tekstong 

lunsaran na “Karapatan ay Igalang” na makikita Basahin Natin sa LM pahina 
______. 

 Ipasagot sa mga bata ang bahaging “Sagutin Natin”,sa LM pahina_____. 
 Pagbibigay ng mga halimbawa ng wastong paggamit ng kay at kina. 
 Pangungusap na nagsasalaysay upang makabuo ng talatang nagsasalaysay. 
 Ituro sa mga bata kung paano binubuo ang isang talata. 

Pagpapahalaga 
 Paano natin pahahalagahan ang ating mga karapatan? Sagutin ang nasa  

bahaging “Pahalagahan Natin”, sa LM,  pahina_____. 
Gawaing Pagpapayaman  

 Patnubayan ang mga mag-aaral sa gawaing makikita sa bahaging “Gawin 
Natin”, sa LM pahina_____. 

 Ipagawa ang pangkatang pagsasanay sa bahaging “Sanayin Natin”, sa LM 
pahina_____. 

Paglalahat 
 Sabihin kung ano ang pagkakaiba ng pang-ukol na kay at kina. Kailan ito 

ginagamit? Saan at kailan ginagamit ang pangungusap na nagsasalaysay? 
Tingnan ang bahaging “Tandaan Natin”, sa LM pahina_____. 

Paglalapat 
 Ilapat ang natutuhan ng mga mag-aaral, ipagawa ang nasa bahaging “Linangin 

Natin”, sa LM pahina_____. 
Kasunduan 

 Isalaysay ang iyong mga ginawa sa bahay hanggang sa pagpasok sa klase sa 
araw na ito. Isulat sa kuwaderno ang iyong salaysay. 

 Bumuo ng limang pangungusap na ginamitan ng pang-ukol na kay at kina. 
 

Ikaapat na Araw 
Layunin: 

 Nakapagbabahagi ng mga kaugnay na pangungusap sa talambuhay na isinulat 
sa klase 

 Nakasusulat ng mga salita na may wastong baybay 
Paksang-Aralin: 

 Pagbabahagi ng mga kaugnay na pangungusap sa talambuhay na isinulat 
 sa klase 

 Pagsulat ng mga salita na may wastong baybay 
Kagamitan:  

Sariling larawan ng guro kaugnay sa kaniyang talambuhay 
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Tukoy-Alam 
Sino-sino na sa inyo ang nakasulat ng kanyang talambuhay? Nakabasa na  
ng talambuhay ng inyong kapamilya?  

Paglalahad 
Pagganyak 

Magbabahagi ang guro sa klase ng sariling talambuhay (siguraduhing maraming  
bahagi nito ay ang panahon ng kanyang pagkabata). 

Itanong: Gusto ba ninyong maisulat ang inyong sariling talambuhay? Ano ang  
kahalagahan ng pagsusulat ng sariling talambuhay? 
Pagtalakay 

 Pagbasa ng maikling talambuhay ni dating Pangulong Corazon C. Aquino 
 Maikling pagtalakay sa lunsaran 
 Mga paraan sa pagsulat ng sariling talambuhay. 
 Pagsulat ng sariling talambuhay 
 Pagbabahagi sa klase ng ilang pangungusap mula sa sinulat na talambuhay. 
 Wastong pagbabaybay ng mga salita. Halimbawa: talambuhay, pangalan, 

tirahan, paaralan at iba pa. 
Pagpapahalaga 

Ano-anong mga bagay ang dapat nating pahalagahan sa buhay? Bakit? Pag- 
usapan ang nasa bahaging “Pahalagahan Natin”, sa LM, pahina _____. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Patnubayan ang mga mag-aaral sa gawaing makikita sa bahaging “Gawin 
Natin”, sa LM, pahina _____. 

 Gawin ang Pangkatang Pagsasanay na makikita sa bahaging “Sanayin Natin”, 
sa LM, pahina ______. 

Paglalahat 
Ipaliwanag kung ano ang talambuhay at kung paano ito ginagawa. Tingnan ang 
bahaging “Tandaan Natin”,  sa LM, pahina ______. 

Paglalapat 
Ilapat ang natutuhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsagawa ng  

gawain na makikita sa bahaging “Linangin Natin”, sa LM, pahina _____. 
Kasunduan 

 Ituloy sa bahay ang pagsusulat ng sariling talambuhay. 
 Humanda para sa pagbabahagi ng sariling talambuhay sa klase. 

 
Ikalimang Araw 
Layunin: 

Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan ng guro batay sa  
                lingguhang paksa na napag-aralan. 
                Nasisipi ang salita /maikling pangungusap mula sa huwaran. 
Paksang Aralin: 
            Pagsagot ng wasto sa inihandang katanungan ng guro batay sa lingguhang 
paksa Pagsipi ng salita’t maikling pangungusap mula sa huwaran 
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Kagamitan:  
lapis at papel 

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 Kay at Kina ang mga patlang upang 

mabuo ang diwa ng mga pangungusap sa mga talata sa LM 
 Isulat sa patlang ang letra ng impormasyon sa ibaba na sasagot sa mga 

sumusunod na tanong: sa LM 
 Basahin ang seleksiyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba sa LM 
 Sumulat ng isang talatang nagsasalaysay ng iyong karanasan tungkol sa 

iyong unang araw sa ikalawang baitang sa LM 
 Pagtataya 
 
A.  Punan ng wastong pang-ukol na kay at kina ang mga patlang upang mabuo ang 

diwa ng mga pangungusap sa mga talata. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.  Isulat sa patlang ang letra ng impormasyon sa ibaba na sasagot sa mga 
sumusunod na tanong: 
________ 1.  Kailan ka ipinanganak? 
_______   2.  Sino-sino ang mga kapatid mo? 
_______   3.  Saan ka nag-aaral? 
_______   4.  Maaari bang sabihin mo kung sino ang  iyong mga magulang? 
_______   5.  Ilan kayong magkakapatid? 
a. Tatlo kaming magkakapatid. 
b. Ang mga magulang ko ay sina Mario Nicolas at Viring Nicolas. 
c. Ako ay kasalukuyang nag-aaral sa San Mateo Elementary School. 
d. Ang mga kapatid ko ay sina King Cortes at Noriel Cortes. 
e. Ako ay ipinanganak noong ika-5 ng Nobyembre 2005. 
 
 

 Nagtungo kami ___ Aldrin. Naabutan namin siya na nagpapakain ng mga 
alagang manok sa kanilang bakuran. Pagkatapos magpakain ay masaya niyang iniabot 
___ Mang Pilo ang mga itlog ng manok. Natutuwa namang idinaan ito ni Mang Pilo 
____Aling Nene at Lora na abala sa pagbubukod ng mga itlog ayon sa laki at liit nito 
para ibenta. 
 Iniabot ko ____Aldrin ang aming pasalubong na puto. Masaya niya itong 
kinain at ibinahagi rin niya ito ____ Mang Pilo, Aling Nene at Lora. May inihanda rin 
pala silang nilagang itlog at iyon ay pinagsaluhan namin. 
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C. Basahin ang seleksiyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ang asawa ng dating Pangulong Corazon C. Aquino ay si 

____________________. 
2. Si Tita Cory ay ina ng ating kasalukuyang Pangulo ng bansa na si 

___________________. 
3. Nakilala si Tita Cory nang maganap ang Edsa Revolution noong ___________. 
4. Nilabanan ni Tita Cory and dating diktador  

na si ____________. 
5. Si _____________ ay kinilalang ina ng kalayaan. 
6. Alin sa mga sumusunod ang angkop na paksa ng binasang 

seleksiyon?__________ 
a.  ang ina ng ating Pangulo 
b. Corazon C. Aquino, ulirang babae 
c. ang Edsa Revolution 

7. Alin sa mga sumusunod na salita ang ginamit bilang pangngalan sa seleksiyon? 
______ 
a. paggawa  c.    diktador 
b. kinilala 

8. Alin sa mga sumusunod na salita ang maaaring mabuo mula sa salitang 
“kalayaan”? 
a. bayaan   c.    laya 
b. akala 

9. “Ang pagmamahal ng ina ay walang katulad.” Alin sa pangungusap ang salitang 
pangngalan? 
a. ina   c.    pagmamahal 
b. katulad 

10. Tukuyin ang pangungusap na nagsasalaysay. 
a. Kumulog, kumidlat, at maya-maya ay umulan na nang malakas. 
b. Kumain ka na ba? 
c. Naku! Mahuhuli na naman tayo. 
 

Sumulat ng isang talatang nagsasalaysay ng iyong karanasan tungkol sa iyong unang 
araw sa ikalawang baitang. 

 
B.  Pagsulat 

Ipagawa ang Sulatin Natin sa LM,pahina ____upang masipi ang hinandang 
pangungusap. 

 Ang dating Pangulong Corazon C. Aquino ay kilala sa tawag na Tita Cory. Siya ay 
asawa ng dating senador na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr. Siya ay isang babaeng uliran.  
Nakilala siya dahil sa naganap na EDSA Revolution noong 1986 laban sa pamamahala ng 
dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang naisagawa ay nagpakita na siya ay 
may sapat na kakayahan at karapatan na dapat igalang. Siya ay kinilalang “Ina ng kalayaan” sa 
bansa. Siya ang ina ng ating kasalukuyang pangulo na si Benigno Simeon “Noynoy” Aquino 
III. 


