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Yunit IV 
Panginoon ang Sandigan 

Sa Paggawa ng Kabutihan 
Aralin 4 - Maging Huwaran sa Paningin ng Diyos 
 
Lingguhang Layunin 
Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Nakikilala ang dalawang salita na maaaring maging tambalang salita at  
nagkakaroon ng panibagong kahulugan 
Pag-unawa sa Pinakinggan 
 Nakapagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang, at matapos mapakinggan  
ang teksto 
Pag-unawa sa Binasa 
 Nakapagpapaliwanag ng mga dahilan ng isang pangyayari 
Tatas 
 Nakababasa ng mga pangungusap at maikling talata nang may tamang bilis,  
diin, ekspresiyon, at intonasiyon 
Gramatika 

Nagagamit  nang wasto ang pang-ukol na ayon sa 
Pakikitungo sa Wika, Literasi, at Panitikan 
 Nakagagawa ng portfolio ng mga drowing at mga sulatin  
upang magamit sa pakikipagtalastasan 
Wikang Binibigkas 

Nakapagbibigay ng panuto sa paggawa ng isang proyekto gawain 
Komposisyon 
 Nakagagamit ng angkop na salita at bantas upang maipahayag ang sariling  
ideya, kaalaman, karanasan, at damdamin 
Kaalaman sa Aklat at Limbag 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na titik at mga  
bantas sa mga pangungusap 
Pagsusulat 
              Naisusulat nang wasto ang mga salitang/pangungusap na ididikta   
Unang Araw 
Layunin: 

Nakikilala ang dalawang salita na maaaring maging tambalang salita at  
nagkakaroon ng panibagong kahulugan 

Nakapagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang, at matapos mapakinggan  
ang teksto 

Nakapagpapaliwanag ng mga dahilan ng isang pangyayari 
Paksang-Aralin: 

 Pagkilala sa dalawang salita na maaaring maging tambalang salita at 
nagkakaroon ng panibagong kahulugan 

 Pagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang, at matapos mapakinggan 
 ang teksto 



FILIPINO 2 
 

FILIPINO 2 (Teacher’s Guide)                                                                                                    207 
 

 Pagpapaliwanag ng mga dahilan ng isang pangyayari 
Kagamitan:  

Larawan ng isang babae na mahaba ang damit at naliligo sa dagat. 
                      Larawan ng isang babae na nagsisimba at sobrang iksi ng damit. 
Paunang Pagtataya 

Sabihin kung tama o mali ang mga pangungusap na makikita sa bahaging  
Subukin Natin sa LM, pahina __. 
Susi sa Pagwawasto (SsP) 

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

Tukoy-Alam 
Bibilangin ng guro ang mga mag-aaral na may alam, nakaranas, o nagawa na  

ang mga sumusunod: pangungusap na may ayon sa; mga tambalang salita;  
haghihinuha at nagpapaliwanag ng dahilan; at paggawa ng portfolio. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ang larawan ng isang babae na disente ang kasuotan at naliligo sa 
dagat. Larawan ng isang babae na masyadong maiksi ang kasuotan at nasa loob ng 
simbahan. Paghambingin kung alin sa dalawa ang may angkop na pananamit sa 
okasyon. 

Itanong: Sino sa dalawang babae ang inyong naibigan? Bakit? Ang pagsusuot 
ba nang angkop ay mahalaga? Bakit? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Basahin at pag-aralan ang mga sumusunod na salita at kahulugan nito. 
Gamitin sa sariling pangungusap. 

1. Angkop-tama 
2. malaswa-hindi angkop, ‘di tama 
3. modo-ugali 
4. bahaghari-hudyat ng pagtigil ng ulan(rainbow) 
5. bato-balani-metal na dumidikit sa metal(magnet) 
6. alkalde-mayor 
7. ordinansa-batas 
8. disente-maayos 

Pagtalakay 
 Pagbasa ng guro ng kuwentong “Manamit nang Angkop” sa Basahin Natin 

sa LM, pahina __ habang pinakikinggan ng mga mag-aaral. 
 Pagtatanong ng guro sa mga bata ayon sa napakinggan. 
 Pagbasa ng mga mag-aaral habang ginagabayan ng guro. 
 Pagsagot sa mga patnubay na tanong. Tingnan ang bahaging Sagutin Natin sa 

LM, pahina __. 
 Talakayin ang mga salitang maaring maging tambalang salita at nagkakaroon 

ng panibagong kahulugan. 
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 Ipaliwanag ang pagbibigay ng sariling hinuha, na kanilang ginawa sa pagsagot 
sa tanong 6 sa Sagutin Natin. 

 Bigyang diin ang pagpapaliwanag ng mga dahilan sa isang pangyayari. 
Pagpapahalaga 

Pag-usapan sa klase ang dalawang kaisipan na makikita sa bahaging  
Pahalagahan Natin sa LM, pahina __. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsasagawa ng gawain sa bahaging Gawin 
Natin sa LM, pahina __. Hayaan ang mga batang bumuo ng tambalang salita 
at ibigay ang kahulugan nito. 

 Sanayin pa ang mga bata sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain sa bahaging 
Sanayin Natin sa  LM, pahina __. (Ito ay Pinatnubayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Ano ang ibig sabihin ng tambalang salita? Ano ang dapat tandaan sa pagbuo 

nito? Tingnan ang bahaging Tandaan Natin sa  LM , pahina __ . 
Paglalapat 

Ipagawa sa mga mag-aaral ang bahaging Linangin Natin sa LM , pahina ___ 
upang mailapat ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. 
Kasunduan 

 Basahin ang akdang “Ang Portfolio ni Cheska”. Ano ang iyong nahinuha sa 
pamagat ng akda bago ito basahin? Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno 

 Ano-ano ang mga dahilan ng paggawa ni Cheska ng portfolio? 
 Magdala ng sampung larawan na may kaugnayan sa pagiging maka-Diyos ng 

mga tao o inyong pamilya. 
 

Ikalawang Araw 
Layunin: 

 Nakababasa ng mga pangungusap at maikling talata nang may tamang bilis,  
diin, ekspresiyon, at intonasiyon 

 Nakapagbibigay ng panuto sa paggawa ng isang proyekto o gawain 
 Nakagagawa ng portfolio ng mga drowing at mga sulatin upang magamit sa  

pakikipagtalastasan 
Paksang-Aralin: 

 Pagbasa ng mga pangungusap at maikling talata nang may tamang bilis, diin, 
ekspresiyon, at intonasiyon. 

 Pagbibigay ng panuto sa paggawa ng isang proyekto o gawain. 
 Paggawa ng portfolio ng mga drowing at mga sulatin upang magamit sa 

pakikipagtalastasan. 
Kagamitan: radio o cassette recorder at halimbawa ng portfolio 
Tukoy-Alam 

Paano ba ang tamang paraan ng pagbibigay ng panuto? Sino-sino sa inyo ang  
mahilig gumawa ng proyekto? Mayroon na sa inyong nakaranas na gumawa  
ng portfolio? 
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Paglalahad 
Pagganyak 

Magpapaawit ang guro ng isang awit na alam ng lahat at habang umaawit ay  
umiikot ang dalawang halimbawa ng portfolio. Sa pagtigil ng awit, ang dalawang bata 
na may hawak na portfolio ay magsasalita tungkol sa portfolio. 

Itanong: Alin sa dalawang portfolio ang naibigan ninyo? Alin kaya sa dalawa  
ang gagawin ng mga tauhan sa kuwento na siya ring gagawin ng klase matapos ang 
pagtalakay? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Pagtukoy sa mga salitang mahirap unawain o bago sa pandinig ng mga mag- 
aaral. Bigyan ito ng kahulugan at kasalungat na kahulugan kung kinakailangan. 

portfolio   naitampok  Facebook  
hulog ng langit  malikhain  dekorasyon 
inspirado   talaan   angkan 
pagbubukdin      

Pagtalakay 
 Pagbasa sa kuwento at pagsagot sa patnubay na tanong sa bahaging Sagutin 

Natin sa LM , pahina __. 
 Pagpapaliwanag sa tamang pagbasa na may tamang bilis, diin, ekspresiyon, at 

intonasyon. 
 Pagbuo at pagbibigay ng panuto para sa isang proyekto. 
 Paraan sa paggawa ng isang portfolio. 
 Pagbibigay at pagpapakita ng halimbawa. 

Pagpapahalaga 
Kanino tayo dapat magpasalamat kapag nakagawa tayo ng bagay na mabuti at 

kapaki-pakinabang? Tingnan ang bahaging Pahalagahan Natin sa LM , pahina __. 
Gawaing Pagpapayaman 

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

 Payamanin pa ang kasanayan ng mga bata sa pangkatang pagsasanay sa 
bahaging Sanayin Natin sa LM , pahina __ . ( Ito ay Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Ano ang kahalagahan ng pagbibigay ng tamang panuto? Ipaliwanag ang  

kahalagahan ng paggawa ng portfolio. Tingnan ang bahaging Tandaan Natin sa LM 
pahina ____. 
Paglalapat 

Isasagawa ng mga mag-aaral ang bahaging Linangin Natin sa LM , pahina __  
upang mailapat ang kanilang natutuhan sa tinalakay. 
Kasunduan   

 Tapusin sa bahay ang paggawa ng portfolio. 
 Sumulat ng maikling repleksiyon tungkol sa ginawang portfolio. 

Ikatlong Araw 
Layunin: 

Nagagamit  nang wasto ng pang-ukol na ayon sa 
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Napapangkat ang mga salita ayon sa kayarian nito ( payak at tambalan) 
Paksang-Aralin: 

 Paggamit  nang wasto ng pang-ukol na ayon sa 
 Pagpapangkat ng mga salita ayon sa kayarian nito ( payak at tambalan ) 

Kagamitan: Larawan o totoong Bibliya at Koran 
Tukoy-Alam 

Paano at kailan ginagamit ang pang-ukol na ayon sa? Ano ba ang ibig sabihin  
ng payak na salita? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ng guro ang  Bibliya at Koran. Maaari ding gumamit ang guro ng 
 larawan ng mga ito. Pag-usapan nang bahagya ang dalawang banal na aklat. 

Itanong: Mayroon ba kayong alam na ayon sa bibliya o kaya ay ayon sa  
Koran? Ano-ano ang mga ito? 

Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Bibliya-banal na aklat ng mga katoliko/Kristiyano 
Koran-banal na aklat ng relihiyong Islam 
Gabay-giya, susundan 

Pagtalakay 
 Pagbasa ng guro at ng mga mag-aaral sa tekstong lunsaran. 
 Pagsagot sa mga patnubay na tanong (Tingnan ang bahaging Sagutin Natin 

sa LM , pahina __. 
 Wastong gamit ng pang-ukol na ayon sa gamit ang lunsaran. 
 Pagpapaliwanag ng mga salita ayon sa kayarian nito. 
 Bigyang diin ang payak at tambalan. 

Pagpapahalaga 
Pag-usapan sa klase ang kaisipang makikita sa bahaging Pahalagahan  

Natin sa LM , pahina __. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Patnubayan ang mga mag-aaral sa gawain makikita sa bahaging Gawin Natin 
sa LM , pahina __. 

 Ipasagot ang Sanayin Natin sa LM pahina ___ bilang Pinatnubayang 
Pagsasanay. 

Paglalahat 
Kailan ginagamit ang pang-ukol na Ayon sa at Ayon kay? Magbigay ng mga  

halimbawa. Tingnan ang bahaging Tandaan Natin sa LM , pahina __. 
Paglalapat 

Ilapat ang mga kasanayang natutuhan ng mga mag-aaral. Ipagawa ang nasa  
bahaging Linangin Natin sa LM , pahina __ .  
Kasunduan 

 Sumipi ng tatlong talata sa bibliya/Koran tungkol sa pag-uugali ng mga bata. 
Gamitin ang pang-ukol na Ayon sa. 

 Salungguhitan sa siniping talata ang mga payak na salita. 
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Ikaapat na Araw 
Layunin: 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga  
bantas sa mga pangungusap 

Nakagagamit ng angkop na salita at bantas upang maipahayag ang sariling  
ideya, kaalaman, karanasan, at damdamin. 
Paksang-Aralin: 

 Paggamit ng kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga bantas 
sa mga pangungusap 

 Paggamit ng angkop na salita at bantas upang maipahayag ang sariling ideya, 
kaalaman, karanasan, at damdamin. 

Kagamitan:  
Totoong portfolio na likha ng mga mag-aaral 

Tukoy-Alam 
Ano-ano ang mga uri ng bantas na ating ginagamit sa pagsusulat? Kailan natin  

ginagamit ang malalaking letra? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ng guro ang ilang mga portfolio na gawa ng mga bata. Itatanong 
kung ano ang masasabi nila sa mga portfolio. Bubuo ang mga bata ng mga 
pangungusap batay sa nakikitang portfolio. 

Itanong: Ano-anong mga angkop na salita ang inyong ginamit para 
mailarawan ang mga portfolio? Nagamit ba ninyo ang mga bantas at malalaking letra 
sa pagsasalita tungkol sa portfolio? 
Pagtalakay 

 Bahagyang pagtalakay sa tekstong lunsaran. Ipasagot ang Sagutin Natin sa 
LM, pahina ___. 

 Pagpapaliwanag/magbibigay ng modelo tungkol sa paraan ng paggamit ng 
malalaking letra. 

 Pagtalakay tungkol sa tamang gamit ng mga bantas. 
 Tamang paggamit ng mga angkop na salita sa pagpapahayag ng kanilang mga 

sarili. 
Pagpapahalaga 

Magbigay ng iba pang mga gabay na maaaring gawing batayan sa ating  
paniniwala, pamumuhay, at paggawa. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipagawa sa mga bata ang pagsasanay sa bahaging Gawin Natin, sa LM 
pahina _____. 

 Payabungin pa ang kaalaman at kasanayan ng mga bata sa pamamagitan ng 
malayang pagsasanay sa bahaging  Sanayin Natin sa LM , pahina __. 

Paglalahat 
Kailang ginagamit ang malaking letra? Ano-ano ang uri ng mga bantas at  

kalian natin ito ginagamit? Tingnan at pag-aralan ang nasa bahaging Tandaan Natin 
sa LM , pahina _____. 
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Paglalapat 
Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawaing makikita sa bahaging Linangin  

Natin, sa LM pahina __  upang mailapat ang kanilang mga natutuhan. 
Kasunduan 

 Iguhit sa “bond paper” ang isang bagay na talagang pinapangarap mo na 
matupad. 

 Ipaliwanag ang kung bakit mo pinapangarap ang bagay na iginuhit. 
 Magtala ng mga hakbang kung papaano mo matutupad ang iyong 

pinapangarap 
 

Ikalimang Araw 
Layunin 
       Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan ng guro batay sa 
lingguhang paksa na napag-aralan 
      Naisusulat nang wastong mga salitang/pangungusap na ididikta  
Paksang Aralin 

 Paggamit nang wasto ang pang-ukol na ayon sa pagkilala ng dalawang salita 
na maaring maging tambalang salita 

 Paggamit ng angkop na salita at bantas upang maipahayag ang sariling ideya, 
kaalaman, karanasan at damdamin 

 Paggamit ng kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na titik 
Pagsulat 

 Ipasulat nang wasto ag mga salitang/pangungusap na ididikta  
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 Ayon kay o Ayon sa ang mga sumusunod na pangungusap. 
 Salungguhitan ang payak na salita at ikahon ang tambalang salita. 
 Lagyan ng tamang bantas ang bawat pangungusap. 
 Iwasto ang hindi tamang paggamit ng malaking letra. 

Pagtataya 
A.  Punan ng ayon kay o ayon sa ang mga sumusunod na pangungusap. 
1.  “Walang pasok bukas dahil may malakas na bagyo”, _____ PAG-ASA. 
2.  _____ Titser Mina, ang mga batang mahilig kumain ng gulay ay hindi sakitin. 
3.  _____ Pastor Noli, dapat tayong magdasal bago matulog sa gabi at paggising  

sa umaga. 
4.  “Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay,” _____ Padre 

Gomez. 
5.  _____ mga siyentipiko, ating mararanasan ang “Global warming” sa 

panahong ito. 
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B. Salungguhitan ang payak na salita at ikahon ang tambalang salita. 
tanaw   balik-tanaw   kupas 
mata   masakit   matamis 
kapit-tuko  bughaw   takip-silim 

C.     Lagyan ng tamang bantas ang bawat pangungusap. 
1.  Aray? dumugo ang sugat ko! 
2.  Yehey. Dumating na si itay? 
3.  Ang Diyos ay dakila sa lahat 
4.  Hugis parisukat ba ang mesa 
5.  Sandali? Titingnan ko kung dumating na siya 

D.  Iwasto ang hindi tamang paggamit ng malaking letra. 
 
 

 

 

 
 
SsP 

A.  
1.  ayon sa   4. ayon kay 
2.  ayon kay   5. ayon sa 
3.  ayon kay 

B.  
tanaw   balik-tanaw  kupas 

 
mata   masakit  matamis 

 
kapit-tuko  bughaw  takip-silim 

 
C.  
1.  Aray! dumugo ang sugat ko. 
2.  Yehey! Dumating na si Itay. 
3.  Ang Diyos ay dakila sa lahat. 
4.  Hugis parisukat ba ang mesa? 
5.  Sandali! Titingnan ko kung dumating na siya. 
D. 
 
 
 
 
 
 
 

 malapit na naman ang bakasyon. pupunta kami sa bulacan. Matutuwa sina 
lolo inggo at lola marina. Pasasalubungan namin sila ng hamburger. Ibibili namin 
sila ng bagong damit.  
 Pagkagaling namin sa Bulacan ay babalik kami ng maynila at isasama 
namin sina lolo at lola. Ipapasyal namin sila sa luneta park at manila Ocean Park. 

 Malapit na naman ang bakasyon. Pupunta kami sa Bulacan. 
Matutuwa sina Lolo Inggo at Lola Marina. Pasasalubungan namin sila ng 
hamburger. Ibibili namin sila ng bagong damit.  
 Pagkagaling namin sa Bulacan ay babalik kami ng Maynila at 
isasama namin sina lolo at lola. Ipapasyal namin sila sa Luneta Park at 
Manila Ocean Park. 


