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YUNIT III 
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa 
Aralin 4 Katangian  Mo  Kalakasan Mo 
 
Lingguhang Layunin 
 
Wikang Binibigkas 

Naipahahayag nang maayos ang napakinggang teksto 
Pang-unawa sa Binasa 

Naibibigay ang diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa 
Kasanayang Ponolohiya 

Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig na PL 
Gramatika 

Nagagamit ang tamang panahunan ng pandiwa na naaayon  sa ginamit na 
pangngalan o panghalip - Panghinaharap 
Komposisyon 

Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang kuwentong 
nabasa 
Pagsusulat 
 Naisusulat ang mga pangalan ng bagay sa paraang kabit-kabit 
 
Unang Araw 
Layunin 

Naipahahayag nang maayos ang napakinggang teksto 
 

Paksang Aralin 
Paghahayag nang maayos ang napakinggang teksto 

Kagamitan 
 Larawan ng isang lalaking guro, tsart, manila paper, 
computer, projector 
Pamamaraan  
Paunang Pagtataya 

Ipasagot ang mga tanong sa Paunang Pagtataya, Tingnan sa LM,  
pahina___. 
Susi sa Pagtataya 
 
 A.  B. Maaaring magkapalit-palit ang ayos ng mga sagot mula 6-10 
1. Tama          6. magbabakasyon   
2.Mali          7. sasalubungin 
 3.Tama         8. pakakainin 
4. Mali          9. ipapasyal 
5. Mali        10. magbabayad 
Tukoy-alam 

Itanong: Sino ang paborito mong tauhan sa kuwentong nabasa mo? 
Bakit mo siya naging paborito? 
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Paglalahad 
Pangganyak 

 Magpakita ng larawan ng isang gurong lalaki.  
 Itanong:Sino sa palagay ninyo ang nasa larawan? 
 Anong katangian ng guro ang inyong hinahangaan o naiibigan? 

 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Pagkabitin ng guhit ang mga salita sa Hanay A sa kasingkahulugan sa 
 Hanay B. 
 
 A     B 
   interesado   a. estudyante 
   mag-aaral   b. daan 
   kalye    c. may pagnanais 
  

               *Gamitin sa pangungusap upang mas maunawaan ang kahulugan ng mga  
talasalitaan.  
Pagtalakay 

 Iparinig ang kuwentong “Si Ginoong John de la Cruz” na nasa Basahin 
Natin sa LM,pahina____. 

 Ipasagot ang mga tanong sa mga mag-aaral na nasa Sagutin Natin sa LM, 
pahina_ na magsisilbing paraan ng pagtalakay sa kasanayan. 

 Tatalakayin ang paraan kung paano maayos na ipahahayag ang napakinggang 
kuwento. 

 Ipaalala ang mga natutunan sa story grammar, sabay ipakita ito, na  
magsisilbing gabay samaayos na pagkukuwento. Isa-isahin ang  
pagkakasunod ng mga detalye(pamagat,tauhan,tagpuan at mga  
pangyayari) 

 Ipaliwanag ang ilang bagay na dapat tandaan sa pagpapahayag ng maayos sa 
napakinggang teksto. 

Pagpapahalaga 
Paano mo maaaring ipakita, na ang mahusay na katangiang nakikita mo sa  
iyong guro ay maging kalakasan sa iyo?  
Anong katangian ng iyong guro ang nais mong tularan? 

Gawaing Pagpapayaman 
 Ipagawa ang Gawin Natin. Gabayan ang mga bata sa paggawa nito. 
 Bigkasin nang maayos ang mga salita upang higit na maintindihan ng 

makikinig ang kuwento. Dapat makita sa mga kilos at ekspresyon ng mukha 
ang damdaming sinasaad sa kuwento. 

 Gamit ang graphic organizer ipahayag nang maayos ang napakinggang 
kuwento. 

 Ipagawa ang Sanayin Natin sa LM,pahina______. 
(Ito ay Pinatnubayang Pagsasanay) 
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Paglalahat  
Ano-ano ang dapat tandaan upang maayos na maipahayag ang  
napakinggang teksto? 
Basahin ang Tandaan Natin ,sa LM pahina_____. 

Paglalapat  
Ipasagot ang  mga tanong sa Linangin Natin upang malinang ang natutunan  

ng mga mag-aaral  
Kasunduan 
 Magbasa ng paborito ninyong kuwento.  
           Maging handa sa pagpapahayag sa klase at huwag kalimutan ang  

mga paalalang natalakay sa aralin. 
 
Ikalawang Araw 
Layunin 

 Naibibigay ang diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa 
 Nababasa ang mga salitang may kambal-katinig na PL 

Paksang-Aralin 
 Pagbibigay ng diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa 
 Pagbabasa ng mga salitang may kambal-katinig na PL 

Kagamitan:tsart, flashcards, manila paper 
Tukoy-alam 
 “Bayani ka talaga, Sir!”, wika ng mga bata. Napangiti siya at sinabi “Kahit 
sino puwede maging bayani”. 

 Ano ang masasabing katangian ni Gng. Cruz dito? 
 Magpakita ng mga  larawan  na may nakasulat na mga salita. Alin sa larawan  

ang  may salitang kambal-katinig? Bilugan ang sagot: plato,baso,lapis 
Paglalahad 

Pagganyak 
Itanong: Kung ikaw ay may taglay na galing at pinupuri ka ng iba, paano ka 
dapat sumagot?  

Pagtalakay 
 Ipabasa ang bahagi ng kuwentong,” Si  Ginoong John De la Cruz “, sa 

Basahin Natin sa LM, pahina__ 
 Ipasagot sa mga mag-aaral ang Sagutin Natin, pahina_ tungo sa pagtalakay 

ng pagbibigay ng diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa. 
 Itanong: 

 Tungkol saan ang binasang talata? 
 Ano ang sinasabi nito kay G. John De la Cruz? 
 Ano ang matutunan mo sa katangian ng guro nang siya ay purihin? 

 Talakayin kung paano naibibigay ang diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa 
*Tungkol saan ang nilalaman ng talatang binasa? 
*Paano mo matukoy ang diwang nakapaloob sa binasa? Ano ang tumutulong  
sa iyo para maibigay ito? 
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 Ano ang kaibahan nito sa naunang napag-aralan na pagbibigay ng 
pangunahing ideya? Magbigay ng isa pang halimabawa. 

 Talakayin ng maikli kung paano binabasa ang tunog /pl/. Magbigay ng 
halimbawa at sanayin ang mga mag-aaral sa pagbasa. 

Pagpapahalaga 
 Maituturing  ba nating isang bayani si G. Cruz? 

Paano ba natin maipakikita ang kabayanihan ? 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa Gawin Natin sa LM,pahina______. 
 Ipagawa sa mga mag-aaral ang Sanayin Natin na makikita sa LM,pahina_ 

Maaaring magtulungan ang mga mag-aaral dahil sa antas ng aralin.Tiyakin na 
nauunawaan nila ang panuto. 

Paglalahat 
 Paano naibibigay ang diwa o kaisipang nakapaloob sa binasa? 
 Ano ang bigkas ng kambal-katinig na PL? Ipabasa ang Tandaan Natin sa 
LM,  pahina__ . 
Paglalapat  
 Ipagawa sa mga mag-aaral ang Linangin Natin sa LM, pahina__. 
Kasunduan 
Magbigay ng limang halimbawa ng iba pang salitang may tunog /pl/. 
 
Ikatlong Araw 
Layunin 

Nagagamit  ang tamang panahunan ng pandiwa na naaayon sa ginamit  na 
pangngalan at panghalip–Panghinaharap. 

Paksang-aralin: 
Paggamit ng tamang  panahunan o aspekto ng pandiwa na naaayon sa ginamit  

na pangngalan at panghalip.-Panghinaharap. 
Kagamitan: tsart, mga pandiwang salita na nakasulat sa cartolina, flashcards 

        larawan (o video sa computer)  
Tukoy-alam 

Ipabasa ang mga pangungusap na nasa pisara at ipatukoy ang mga pandiwang 
nasa aspektong panghinaharap. 
1.  Naku! Nakalimutan ko, magluluto nga pala ako. 
2.  Sasabay  daw siya sa iyo mamaya.  
3.  Matutulog ako nang maaga kagabi. 
4.  Sasakay sila ng kotse  papuntang bayan. 
5.  Nagwawalis si Ana ngayon. 

Paglalahad 
Pagganyak 

Magpakita ng larawan ng mga kilos sa ibaba.  Ipagawa ang mga kilos na  
ipinahihiwatig  sa mga larawan. 
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Batang sasayaw        batang susulat       batang awit         babaeng maglalaba 
 
Ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga larawan? 
Bumuo ng pangungusap tungkol dito.  
Isulat sa pisara ang mga pangungusap na naibigay gamit ang panghinaharap 
na pandiwa.       

Pagtalakay 
 Ipabasa ang mga pangungusap na hango sa kuwentong, “Si Ginoong John  

            De La Cruz” sa Basahin Natin sa LM, pahina__. 
 Ipasagot  ang mga tanong upang maituro ang kasanayan sa panghinaharap 

na aspekto ng pandiwa. 
Itanong: Ano ano ang mga pandiwa sa nabasa ninyong mga pangungusap? 
           * Isulat sa pisara ang sagot nila upang mapalawak ang diskusyon. 
           * Himayin ang anyo at kayarian ng salitang pandiwa: panlapi,salitang  
              ugat, at ang pag-uulit ng unang pantig nito. 
   Banggitin din ang tulong na magagawa ng pampamanahong salita 
               tulad ng bukas, mamaya, sa susunod na araw, atpb. 
          *Magbigay pa ng mga halimabawa upang higit na maunawaan ang  
 aralin. 

Pagpapahalaga 
                 Sa kuwentong ating nabasa, nagpakita ba ng pagmamahal sa bansa si G. 
Cruz ?  Ikaw ,paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong bansa? 
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipagawa ang pagsasanay sa Gawin Natin A at B nang may paggabay ng guro  
na nasa LM, pahina__.. 

 Ipagawa  ang Sanayin Natin sa LM, pahina__. 
Paglalahat 

Ano ang pandiwang nasa aspektong panghinaharap? Kailan ito ginagamit?  
Ipabasa ang Tandaan Natin na nasa LM, pahina__. 

Paglalapat  
Ipasagot ang tanong sa Linangin Natin sa LM,pahina____  upang gamitin 

ang natutunan sa  aspektong panghinaharap ng pandiwa. 
Kasunduan: 

Maghanda para sa pangkatang  gawain sa Biyernes. 
Pangkat 1—Ihayag  ang kuwento tungkol sa “Ang  
Kamay” gamit ang pamamaraan sa paghahayag sa napakinggang  
teksto.  
Pangkat 2-Ipa- role play ang Ang Kamay 
Pangkat 3 Ihayag ang kuwento gamit ang pamamaraan sa  
paghahayag sa napakinggangteksto, “Si Ginoong John de  
la Cruz”. 

                  Pangkat 4  Ipa-roleplay “Si Ginoong John  De la Cruz” 
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                  Pangkat 5. I-pantomime ang mga sumusunod na salitang kilos- kakain,  
      aawit, magsusuklay. 

 
Ikaapat na Araw 
Layunin 

Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang kuwentong 
nabasa. 

Paksang-Aralin: 
 Pagbuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa isang kuwentong  
nabasa. 

Kagamitan: pentel pen, manila paper, papel ,lapis 
Tukoy-alam 
 Ano-ano ang mga bahagi ng isang payak na pangungusap? 
Paglalahad 

Pangganyak 
Ipakita ang larawan ng gurong si G. John De la Cruz. 
Itanong: Ano ang maaari nating isulat tungkol sa kaniya? 

Pagtalakay 
 Ipabasa sa mga mag-aaral ang tatlong pangungusap sa Basahin Natin na nasa 

LM, pahina___  
 Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin na nasa LM, pahina__ 
 Isulat sa pisara ang kanilang sagot sa mga tanong sa Sagutin Natin 

nangpahimay. 
Sino ang painag-uusapan?/Sino ang tinutukoy na bayani? 
Sagot: Si G. John De La Cruz 
Ano ang tawag sa kaniya?Bayani 
Ano ang pang-ugnay na salita para mapagsama at mabuo ang  
pangungusap?ay 

 Ipabasa ang mga nabuong salita at ipakilala ito bilang pangungusap.  
Talakayin kung ano ang pangungusap. 

 Talakayin kung ano ang isasaalang-alang sa pagbuo ng pangungusap. 
Ano ang mga bahagi ng payak na pangungusap? 
Sino/Ano ang pinag-uusapan? Ano ang sinasabi sa pinag-uusapan?  

 Magbigay ng ilan pang halimabawa upang maunawaang mabuti ang aralin. 
Pagpapahalaga 

Ano ang gagawin mo kung may ipinabubuo sa iyo ng guro mo, tulad ng  
pagsulat, pagbasa, at iba pa. Ipabasa anag Pahalagahan Natin sa LM,  
pahina__. 
Gawaing Pagpapayaman 

Gabayan ang mga bata sa sa pagsagot sa Gawain Natin na nasa LM,  
pahina___  . 

Gumawa ng tsart para sa Sanayin Natin sa LM,pahina ___ at pasagutan ito sa 
mga bata. 
Paglalahat 

 Paano nakakabuo ng payak na  pangungusap? Ano ang bumubuo rito? 
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Paglalapat  
Ipasagot ang mga tanong sa Linangin Natin sa nasa LM, pahina__ 

Kasunduan 
 Maghanda para samga gawain na napagkasunduan kahapon tungkol sa  
            pagkukuwento at role playing.  

 
Ikalimang Araw 
Karagdagang Gawain 
Layunin 

 Naisusulat ang mga pangalan ng bagay sa paraang kabit-kabit 
 Naihahayag nang maayos ang narinig na kuwento o teksto 
 Naihahayag  nang maayos ang narinig na kuwento o teksto sa  

pamamagitan ng dula-dulaan. 
 Naisasagawa ang pagpapantomine ng mga kilos na nasa panghinaharap na 

aspekto ng pandiwa                       
Paksang-Aralin: 
            Paghahayag nang maayos ang narinig na kuwento o teksto.  
Kagamitan: props na pangguro at pang silid-aralan.na gagamitin para sa dula-dulaan 
Paglalahad 

Pagganyak 
 Ano ang dapat tandaan kapag tayo ay mga gawain gaya ng  

pagkukuwento  at dula-dulaan  
Gagabayan ang mga mag-aaral ng mga alituntuning dapat tandaan bago  
ang mga gawain. 
Isulat sa pisara ang mga alituntunin. Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 

  Rubrics: 
 Pagkukuwento: (Story Telling) 
Mga Pamantayan Puntos 
Lakas ng Boses  at Pagbabago-bago) 30% 
Kilos at galaw ng katawan 20% 
Konsentrasyon 20% 
Pagsasabuhay sa karakter 30% 
Total 100% 
Dula-dulaan 

Mga Pamantayan Puntos 
Makabuluhan ang ipinakitang tagpo sa dula-dulaan 40 % 
Mahusay umarte at bawat kasapi ng grupo 40% 
Sumali ang lahat ng miyembro ng grupo 20% 
Total 100% 
Pagsulat 

Ipagawa ang Sulatin Natin sa LM, pahina ____.  
Ipaalala ang tamang pagsulat ng pangalan ng bagay sa paraang kabit-kabit. 


