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Yunit III 
Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa 

Pandaigdigang Pagkakaisa 
Aralin 5: Halika, Mamasyal Tayo! 

 

Lingguhang Layunin 
Wikang Binibigkas 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong narinig 
 Pag-unlad ng Bokabularyo 

Natutukoy ang mga di pamilyar o bagong salita sa pamamagitan ng  
palatandaang nagbibigay ng kahulugan 
Kasanayang Ponolohiya 

Nakikilala at nabibigkas ang mga salitang may diptonggo (AY, OY) 
Gramatika 

Nagagamit nang wasto ang mga pang- uri sa paglalarawan sa tao, lugar o  
bagay 
Pagsusulat 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki  at maliit na letra  sa pagsulat  
ng  mga salitang  natutunan sa aralin 
Unang Araw  
Layunin: 
          Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong narinig 
       Natutukoy ang mga di pamilyar na salita sa pamamagitan ng   
palatandaang nagbibigay ng kahulugan 
Paksang-aralin:  

 Pagsagot sa mga tanong tungkol sa tekstong naririnig 
 Pagtukoy ng mga di pamilyar na salita sa pamamagitan ng palatandaang 

nagbibigay kahulugan 
Kagamitan :          

larawan mga batang nagbabakasyon sa probinsiya,  
larawan ng puno ng hitik sa bunga, 
larawan ng  lungsod at baryo 

Paunang Pagtataya:    
Pasagutan ang mga tanong sa Subukin Natin sa LM pahina___ upang maging  

gabay sa lingguhang aralin.  
Susi sa Pagtataya (SsP) 

1. B 
2. C 
3. D 
4. malusog 
5. maunlad 

 
 

Tukoy- Alam 
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Pag-usapan sa klase ang karanasan nilang tumira sa baryo.Hayaang 
magkuwento ang mga mag-aaral  ng kanilang sariling  karanasan tungkol dito. 
Paglalahad 
Pagganyak 

 Magpakita ng larawan ng lungsod at baryo. 
a. Ano ang nakikita sa larawan? 
b. Pag-usapan ang pagkakaiba ng dalawang lugar. 

Pagpapayaman ng talasalitaan 
Ipaliwanag ang kahulugan ng mga bagong salita ayon sa palatandaang 

nagbibigay ng kahulugan. 
1. Ang puno ng mangga ay hitik sa bunga kaya marami ng manga ang  

maibebenta  ng aking ama. 
2.  “Malapit na ang araw ng aking kaarawan. Puwede ninyo po ba akong  

bigyan ng bagong manika,”ang  hiling ni Ana sa kaniyang Nanay. 
Pagtalakay 

 Babasahin ng guro ang kuwentong “Masayang Bakasyon”na nasa 
LM, pahina___. 

 Ipasagot ang mga tanong tungkol sa “Masayang Bakasyon” na 
nasa Sagutin Natin sa LM pahina___. 

 Talakayin ang mga detalye ng napakinggang kuwento. 
 Bigyang diin ang mga tanong na nasa bilang 5 at 6 upang 

mapalawak ang kaalaman ng mag-aaral sa pagtukoy sa mga di 
pamilyar na salita  na gagamitin ang mga pananda upang malaman 
ang kahulugan. 

Pagpapahalaga 
  Ano ang dapat gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran ? 

Gawaing Pagpapayaman 
 Ipasagot ang Gawin Natin sa LM pahina _____.  
 Hatiin ang mga bata at bigyan ng pangkatang gawain. Ipaliwanag 

kung ano ang kanilang gagawin.Basahin ang panuto sa Sanayin 
Natin na makikita sa LM, pahina ___. 

Paglalahat 
Ano ang dapat gawin upang masagot ang mga tanong tungkol sa 

tekstong napakinggan?? 
  Paano matutukoy ang kahulugan ng mga di pamilyar na salita? 
 Ipabasa ang Tandaaan Natin na makikita sa LM,  pahina____. 

Paglalapat 
Basahin sa mga bata ang talatang “Ang Lakbay-Aral” na makikita sa  

Linangin Natin sa LM, pahina _____.  Pagkatapos ay pasagutan  
ang mga tanong. 
Pagtataya: (Ito  ay gagawin sa ikalimang  araw) 
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Ikalawang Araw 
Layunin 

 Nababasa at nabibigkas nang wasto ang salitang may diptonggong AY at 
OY 

 Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki  at maliit na letra sa 
pagsulat ng  mgasalitang natutunan sa aralin 

Paksang-aralin:  
Pagbasa at Pagbigkas nang wasto sa mga salitang diptonggong AY at OY 
Paggamit ng kaalaman sa malaki at maliit na letra upang maisulat ang  

natutuhang salita sa aralin 
Kagamitan: tsart ng diptonggo 
Pamamaraan  
Tukoy-alam 

Magpakita ng larawan sa mga mag-aaral at pipili ang mga mag-aaral ng mga  
larawang ang salita ay nagtatapos sa Y AT W. Halimbawa: sayaw, sisiw, anay,baso 
,sabon at iba pa. 
Paglalahad 

 Pagganyak  
Magpakita ng larawan. Sabihin ang nasa larawan.Maaring isulat ang 

sagot sa pisara. 
Pagtalakay  

a. Muling basahin ang “ Masayang Bakasyon”. 
b. Pasagutan ang mga tanong sa kuwento. 
 Ano-ano ang mga  salitang may salungguhit? Isulat sa pisara. 
 Bigyan diin ang mga sagot sa tanong na ito. 
 Pantigin ang mga salita sa pisara. 
 Ano ang nagkakapareho sa mga salitang pinantig? 
 Ipaliwanag kung ano ang diptonggo at pagbibigay pa ng  ibang 

halimbawa ng mga salitang may diptonggo. 
Pagpapahalaga 
  Paano maipapakita ang pagmamahal sa kapaligiran? 
Gawaing Pagpapayaman 

Ipagawa ang Gawin Natin sa LM,pahina____ upang mabigkas nang  
wasto ang mga salitang may diptonggo. 

Bigkasin nang wasto ang mga salitang may diptonggo 
Gamitin sa pangungusap ang mga salitang may diptonggo. 
Ipagawa ang Sanayin Natin sa LM, pahina____.(Ito ay Malayang 
Pagsasanay) 

Paglalahat 
 Ano ang diptonggong pinag-aralan natin ngayon?. 

Ipabasa sa mga mag-aaral ang Tandaan Natin sa LM pahina_____. 
 
 
 

Paglalapat 
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Pasagutan ang Linangin Natin sa LM  pahina ____. 
Basahin ang pangungusap at isulat  ang  mga salitang may 

diptonggong AY at OY. 
Pagtataya (Ito ay gagawin sa ikalimang araw.) 
Pagsulat 

Itanong sa mga mag-aaral ,Anong mga salita ang natutunan ninyo 
mula sa aralin ngayon.Ipasulat ang mga ito sa pisara.Balikan kung paano 
dapat isulat ang malalaki at maliliit na letra at gawin ang Sulatin Natin,sa LM 
pahina_____. 
Kasunduan 

Sumulat ng iba pang halimbawa ng mga  salitang may diptonggong 
AY at OY. 

 
Ikatlong Araw 
Layunin: 

 Nagagamit nang wasto ang mga pang-uri sa paglalarawan ng tao, lugar 
o bagay 

 Nakaklasipika ang mga pang-uri ayon sa salitang inilalarawan 
Paksang-aralin:   

Paggamit ng pang-uri sa paglalarawan ng tao, bagay 
Kagamitan: 

Tsart,  flashcards 
Larawan ng pagdiriwang ng Pasko, kaarawan, at palatuntunan  sa 
paaralan 

Pamamaraan: 
Tukoy alam 

Magbigay ng salitang naglalarawan sa mga ito.Halimbawa: malawak 
Paglalahad 
Pagganyak 

Magpakita nag larawan ng Rizal Park.Nakapunta na ba kayo lugar na 
ito? 
Pagtalakay 

Basahin at Ipasagot ang Sagutan Natin sa LM, pahina_____. 
Talakayin ang pang-uri base sa tanong sa 4 at 5. 

Gawaing Pagpapayaman 
  Gabayan ang mga bata sa pagsagot ng  Gawin Natin sa LM sa pahina____.  

 Ilagay sa tamang hanay ang mga salitang naglalarawan..   
 Hatiin ang klase sa tatlong  pangkat. Bigyan sila ng pangkatang gawain. 

Tingnan ang Sanayin Natin sa LM,  pahina ___. 
Paglalahat 

Ano ang pang-uri? Paano nakaklasipika ang pang-uri? 
Ipabasa sa mga mag-aaral ang Tandaan Natin sa LM pahina ____. 
Ipaulit upang matandaan ng mga mag-aaral  kung ano ang pang-uri 
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Paglalapat 
Sagutin ang Linangin Natin sa LM sa pahina____.  

Pagtataya: (Ito ay gagawin sa ikalimang araw.) 
Kasunduan 
Gamitin ang mga sumusunod na  pang-uri sa paglalarawan ng tao,bagay o 
lugar 

1. maamo 
2. maaliwalas 
3. madilim 
4. kulot 
5. bilog 

 
Ikaapat na araw 
Layunin 

Naiuugnay ang sariling karanasan sa nabasang kuwento 
Paksang –aralin : Pag-uugnay ng sariling karanasan sa nabasang kuwento 
Kagamitan: 

Larawan ng pagdiriwang ng pasko ,kaarawan,palatuntunan sa paaralan. 
Tukoy-Alam 
           Ano-ano ang mga tradisyon ipinagdiriwang ng mga Pilipino? 
Paglalahad   
Pagganyak  
           Magpakita ng larawan ng mga tradisyon sa Pilipino. 
Pagtatalakay 
            Basahin ang talata na may pamagat na “Ang Pasko”. 
            Sagutin ang mga tanong sa Basahin Natin sa LM, pahina _____. 
      Talakayin kung paano maiuugnay ang sariling karanasan sa nabang  
            kuwento. 
Pagpapahalaga 
             Ano ang nagagawa ng pasko sa Pilipinas?  
Gawaing Pagpapayaman 

Ipasagot ang Gawin Natin sa LM, sa pahina _____ at Sanayin Natin sa LM,  
pahina _____. 
Paglalahat 
           Paano natin naiuugnay ang sariling karanasan sa kuwentong binasa? 
Paglalapat 
     Sagutan ang Linangin Natin sa LM,pahina_____. 
Pagtataya 

(Ito ay gagawin sa Ikalimang Araw) 
 

Ikalimang Araw 
Layunin 

Nasasagot nang wasto ang pagsubok batay sa lingguhang araling  
napag-aralan. 
Paksang-Aralin: Lingguhang Pagtataya 
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Kagamitan:  
  Para sa  lingguhang pagtataya 

Panimulang Gawain 
1. Gagabayan ang mga mag-aaral ng mga alituntunin bago magsimula 

sa pagsusulit. 
2. Ipahanda sa mga mag-aaral  ang gagamitin sa pagtataya. 
3. Ipabasa at ipaliwanag ang panuto. 

Pagtataya 
Sagutan  ang pagtataya sa LM . 
 

I. Basahing mabuti ang talata at sagutin ang mga tanong tungkol dito. 
 
Ang magkapatid na Roel at Joel ay masayang nagtungo sa tabing 

dagat. Mainit ang araw noon.Gumawa sila ng maliit na kastilyong buhangin. 
Nanguha sila ng mga kabibe na iba’t iba ang laki, kulay at hugis.Ganoon na 
lang ang gulat nila nang biglang lumaki ang alon.Kumaripas sila ng takbo. 
1. Sino ang nagpunta satabing dagat? 

a. sina Roel  c. sina Rudy 
b. sina Rosa  d. sina Rey 

2. Bakit sila nagulat? 
a. Uminit ang sikat ng araw 
b. Lumaki ang alon sa dagat 
c. Nasira ang kastilyong buhangin 
d. Dumating ang nanay nila 

3. Kung kayo sina Roel, ano ang gagawin ninyo kung lumaki ang alon ng  
dagat? 
a. Lalangoy palayo sa dagat 
b. Matutuwa sa alon 
c. Kakaripas ng takbo 
d. Magsisisigaw sa takot 

II.  Tukuyin ang wastong kahulugan ng mga salitang may 
salungguhit.Isulat ang letra ng wastong sagot. 

_____4. Mainit ang buhangin sa dalampasigan. 
      a.  tabing ilog  c. tabing bahay 

b.   tabing daan  d. tabing dagat 
_____5. Ang Hari at Reyna ay nakatira sa malaking kastilyo. 

   a.  dampa   c.  bahay 
   b.  palasyo  d.  kondominyon 
 ______6.  Nadapa ang bata nang kumaripas sila ng  

takbo palayo sa dalampasigan. 
a. mabilis na tumakbo 
b. marahang tumakbo 
c. mahinang tumakbo 
d. dahan-dahang tumakbo 
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III. Alin ang angkop na pang-uri sa mga sumusunod na pangungusap. 
Isulat ang letra ng tamang sagot. 
_____7. (A.malambot, B.matigas) ang bulak  

na inilagay sa unan. 
_____8. Ang tubig sa batis ay (a.malinaw,   b. malinit). 
_____9. (a.maunlad,b. malusog) ang bayan ng San Antonio. 

V.  Piliin ang pang-uri sa mga pangungusap.Isulat ang letra ng tamang  
sagot. 
______10. Makukulay ang mga isda sa ilalim ng dagat.  

a. isda  c.  makukulay 
b. dagat  d. sa ilalim 

_______11. Mahal ang nabili kong gulay sa palengke. 
a. nabili  c. palengke 
b. gulay  d. mahal 

B. Pasalitang Pagtataya 
Basahin at sabihin ang mga salitang may diptonggo sa bawat 

pahayag.  
_______12.  Ang nanay ay mahilig magtanim ng mga halaman. 
_______13. Napuno ng makukulay na bulaklak ang hardin. 

   _______14. Sa itaas ng bahay ay matatanaw mo ang magandang  
hardin. 

    _______15.  May tubig na dumadaloy sa mga halamanan. 
    

 Susi sa Pagwawasto (SsP)       
  

1. A 1. A 11. D  16. abay 
2. B 2. A 12. nanay 17. Mila 
3. C 3. A 13. makukulay 18. Carlo 
4. D 4. A 14.bahay 19. Mindanao 
5. B 5. C 15.dumadaloy 20. Luneta 

 
 


