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Yunit II 
Pakikipagkapwa-Tao 

Aralin 4: Sinabi Mo, Ramdam Ko 
 
Lingguhang Layunin 
Wikang Binibigkas 
 Nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang matukoy ang damdaming 
 ipinahihiwatig 
Kasanayang Ponolohiya 
 Nababasa ang mga salitang may kambal katinig  - PR 
Gramatika 
 Natutukoy ang mga panghalip panao na paari 
Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Natutukoy ang kahulugan ng di-pamilyar/bagong salita batay sa paggamit ng 

mga palatandaang nagbibigay ng kahulugan  
Palabigkasan at Pagkilala sa Letra 
 Nasasabi ang pagkakatulad ng mga pantig 
Pagsulat 
          Nasisipi nang wasto at maayos ang malalaking letra sa paraang kabit-kabit

  
 Unang Araw 
Layunin 
 Nakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang matukoy ang 
 damdaming ipinahihiwatig. 
  Paksang Aralin 
  Pakikinig nang mabuti sa nagsasalita upang matukoy ang damdaming 
ipinahihiwatig 

Kagamitan 
  Tsart sa talasalitaan 
Tukoy-Alam 
 Ano ang iyong ginagawa kung masama ang loob mo? 
 Paano mo ito ipinakikita o sinasabi? 
Paglalahad 

Pagganyak 
Sino ang inyong kaibigan sa klase? Ano ang madalas ninyong pinag-uusapan? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan  
Gumawa ng tsart ukol dito.  
Piliin sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng salitang may salungguhit.  

1.  Magkatoto sina Ben at Lino. Sila ay magkaibigan. 
 
2  Dala-dala niya ang laruang padala sa kanya ng ama.  
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    Bitbit niya ang laruang bigay ng ama 
Pagtalakay 

Basahin ang kuwentong “Ang Magkaibigan” sa LM, pahina____habang ang 
amga bata ay nakikinig. 

Ipasagot sa mga mag-aaral ang Sagutin Natin sa LM, pahina___. 
Talakayin ang sagot sa tanong 3,4, 5 upang maipaliwanag ang pagtukoy sa 

damdaming ipinahihiwatig sa kuwento 
Pagpapahalaga 
 Ibinabahagi mo ba ang iyong laruan sa kaibigan? 
 Paano mo ito ginagawa?   
Gawaing Pagpapayaman 
 Ipasagot ang Gawin Natin sa LM, pahina ____. 
 Ipakita ang mga damdaming isinagot sa pamamagitan ng facial expression 
habang binabasa ang mga pangungusap. 
 Ipasagot ang Sanayin Natin sa LM, pahina____. 

Ito ay pinatnubayang  pagsasanay. 
Gabayan ang mga bata sa paggamit ng mga salita kung diyalogo ang  

gagamitin.   
Paglalahat 
   Ano-anong damdamin ang maaaring gamitin sa pangungusap? 
   Magbigay ng halimbawa ng mga ito.   
 Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina ____. 
Paglalapat 
 Ipagawa ang Linangin Natin sa LM, pahina_____.  
Kasunduan 
 Gumuhit ng 5 larawan sa kuwaderno na nagpapakita ng  
iba’t ibang damdamin. 
 
Ikalawang Araw 
Layunin 
 Nababasa ang mga salitang may kambal katinig na PR 
Paksang-Aralin: Pagbasa ng mga salitang may kambal katinig 
Kagamitan: mga salitang nakasulat sa flashcard, pocketchart 
Tukoy-Alam 
 Paano ka tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo o anumang kalamidad? 
Paglalahad 

Pagganyak 
Magpakita ng larawan ng mga nasalanta ng bagyo. 
Ano ang ginagawa ng mga tao? 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Gamit ang semantic web ibigay ang kahulugan ng pagtulong. 
Pagtalakay 
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 Basahin ang kuwentong “Ang Batang si Prado.”  
Bigyang diin ang sagot sa ikalima at pang-anim na tanong. 
Talakayin ang kambal katinig na PR. 

Pagpapahalaga 
 Paano naipakita ang pakikipagkapwa? 
Gawaing Pagpapayaman 

Ipasagot ang Gawin Natin sa LM, pahina ____. 
Maaaring isulat sa tsart ang mga salitang gagamitin. 
Ipasagot ang Sanayin Natin sa LM, pahina___. 
Ipagawa ang pagsasanay  bilang Pinatnubayang Pagsasanay.  

Paglalahat 
 Ano ang kambal katinig na ating pinag-aralan? 
Paglalapat 
  Ipasagot ang Linangin Natin sa LM, pahina___ upang mapaunlad ang 
 kaalaman ng nag-aaral sa kambal katinig na PR 
Kasunduan 
 Gumupit ng 3 larawan na may kambal katinig na pr.  Idikit sa kuwaderno. 
 
Ikatlong Araw 
Layunin 
 Natutukoy ang mga panghalip panao na paari 
Paksang-Aralin: Pagtukoy ng mga panghalip panao na paari 
Kagamitan: lapis at papel 
Tukoy-Alam 
 Ano ang madalas ninyong paglaruan ng iyong kaibigan? 
 Paano ninyo ito nilalaro? 
Paglalahad 

 Pagganyak 
Paglaruin ang mga bata ng “Magtanungan Tayo” 
Tumawag ng 2 pares ng bata. 
Pagdalahin ng  gamit sa harapan. 
Itanong:  Ano ang dala mo? 
Sino ang nagbigay/bumili niyan? 
Pagkatapos yung kapareha naman ang tatanungin. 

Pagtalakay 
 Ipabasa ang kuwentong “Ang Magkaibigan.” 
 Itanong: 
 Ano ang napansin ninyo sa teksto? 
 Anong mga salita ang may salungguhit? 
 Magbigay ng iba pang halimbawa ng panghalip panao na paari. 
 Ibigay ang gamit ng mga panghalip panao na paari. 
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 Talakayin rin na ang panghalip panao na paari ay maaaring isahan o 
 maramihan. 
Pagpapahalaga 
 Paano napasaya ni Ben ang kaibigan? 
Gawaing Pagpapayaman 

Ipasagot ang Gawin Natin sa LM, pahina ___. 
Ipasabi kung ang sinalungguhitang panghalip panao ay isahan o maramihan. 
Ipasagot ang Sanayin Natin sa LM, pahina___  bilang Pinatnubayang 
Pagsasanay.  
Gabayan ang bawat pangkat sa gawain. 

Paglalahat:  
 Ano ang panghalip panao na paari? 
 Kailan ito ginagamit? 
Paglalapat 

 Ipasagot ang Linangin Natin sa LM, pahina___. 
Kasunduan 

 Gamitin ang 5 sa mga panghalip panao na paari sa pangungusap. 
 
Ikaapat na Araw 
Layunin 

  Nasisipi nang wasto at maayos ang malalaking letra sa paraang kabit-kabit 
Paksang Aralin 

 Pagsipi nang  wasto at maayos na malaking letra 
Kagamitan; 

            Tsart na may nakasulat ng paraan ng pagsulat ng malaking titik 
Tukoy-alam 

 Ipabakat ang malaking letra na ipasisipi. 
Paglalahad 
 Pagganyak 

Sabihin: Ibigay ang alpabetong Filipino 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang Dapat Tandaan sa Pagsulat na nasa Basahin Natin sa LM,   
pahina___ . 
 Talakayin ang mga sagot sa Sagutin Natin sa LM, pahina___- 
 Sabihin: 
 Ipalagay nating papel ninyo ang pisara. Gamitin ang tatlong linyang may 
kulay asul, pula, asul. Simulan ito sa kaliwa-pakanan. Tingnan ang aking  pagsulat. 
 Ipaulit ang istrok sa hangin. 
 Ipagawa sa pisara ang malaking letra na isusulat. 
 Ipagaya ang modelo sa LM, pahina____. 
Pagpapahalaga 
 Bakit mahalaga na sundin ang mga panuntunan sa pagsulat? 
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Gawaing Pagpapayaman 
 Ipagawa ang Gawin Natin sa LM, pahina ___. 
 Ipagawa ang Sulatin Natin at Sanayin Natin  sa LM, pahina___. 

Paglalahat 
 Kailan ginagamit ang malaking letra? 
   Paglalapat 
 Ipagawa ang Linangin Natin sa LM, pahina___. 
   Kasunduan 
 Magsanay pa sa pagsulat. 
Ikalimang Araw 
Layunin 
 Natutukoy ang panghalip panao na paari sa pamamagitan ng diyalogo 
 O pagsasakilos 
Paksang Aralin 
 Pagtukoy sa mga panghalip panao na paari sa pamamagitan ng diyalogo o 
 pagsasakilos 
Kagamitan: manila paper na pagsusulatan ng diyalogo o sitwasyong isasakilos 
Paglalahad 
Pagganyak 

: 
 Tayo ay maglalaro ng “Akting Mo PremyoMo” 
 Ano ang mga dapat tandaan kapag nagkakaroon ng gawaing pangkatan? 
Pagtalakay: 
 Ilalahad ng guro ang mga dapat gawin sa diyalogo o pagsasakilos. 
 1. Dapat na malinaw ang pagbigkas at nagagamit ang mga panghalip panao na 
      paari sa pagsasalita man o pag-arte. 
 2. Tiyaking ang mga salitang gagamitin sa diyalogo ay angkop o ang kilos na 
      isasagawa upang maging maayos ang daloy ng gawain. 
 3. 3-5 minuto lamang ang itatagal ng diyalogo o pag-arte. 
 4. Sinuman ang makasunod sa 3 alituntunin ang makakukuha ng mataas na 
      marka.  
 
 
 
 
 
 


