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Yunit IV 
Panginoon ang Sandigan 

Sa Paggawa ng Kabutihan 
 
Aralin 5  -  Ang Umiibig sa Kapwa ay Umiibig sa Diyos 
 
Lingguhang Layunin: 
Wikang Binibigkas 
 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong narinig/ binasa 
Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Nagtatanong tungkol sa mga hindi kilalang salita upang malaman  
ang kanilang kahulugan 
Pag-unawa sa Binasa 
 Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 
Kaalaman sa Aklat at Limbag 
 Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang  
pangungusap. 
Pakikitungo sa Wika, Literasi, at Panitikan 
 Nakapagsasalita nang may tamang ekspresiyon, lakas ng boses, katamtamang  
bilis, at angkop na galaw ng katawan para sa mabisang pagpapahayag ng mensahe 
Gramatika 

Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na para sa/para kay/kina 
Tatas  
            Nasasagot ang mga simpleng tanong tungkol sa binasang teksto 
Komposisyon 
 Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa pabalat ng aklat at larawan  
Istratehiya sa Pag-aaral 
 Nakasusunod nang wasto sa mga panuto  
            Nakasusunod sa mga tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan 
            Nakagagamit nang wasto ng mga print at electronic resources 
Pagsulat 
 Nagagamit nang angkop sa salita/bantas upang maipahayag ang sariling  
ideya,karanasan,kaalaman o damdamin. 

 
Unang Araw  
Layunin: 

 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong narinig/binasa 
  Nagtatanong tungkol sa mga hindi kilalang salita upang malaman ang  

kanilang kahulugan 
Paksang-Aralin: 

 Pagsagot sa mga tanong tungkol sa tekstong narinig/binasa. 
 Pagtatanong tungkol sa mga hindi kilalang salita upang malaman ang  

kanilang kahulugan. 
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Kagamitan:  
Larawan ng nagmamalasakit sa kapwa, batang magkaiba ang relihiyon 

Paunang Pagtataya 
Ipagagawa ng guro ang paunang pagtataya sa bahaging Subukin Natin sa LM, 

pahina_____ upang maging gabay sa pagtalakay ng paksa. 
Susi sa Pagwawasto (SsP) 

1. T   6. T 
2. M   7. M 
3. T   8. M 
4. T   9. T 
5. T   10.M 

Tukoy-Alam 
Mahalaga ba ang pagtatanong? Bakit? Ano-ano ang mga salitang  

ginagamit sa pagtatanong? Sino-sino na sa inyo ang sanay na sumagot sa mga 
tanong ng guro batay sa napakinggan at binasa? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Magpapakita ng larawan ng pagmamalasakit sa kapwa (larawan na  
kaugnay sa tulang babasahin) at magkakaroon dito ng maikling  
talakayan at bahaginan ng kanilang karanasan kaugnay sa larawan. 

Itanong: May mabuting maibubunga ba ang paggawa ng mabuti? Sino kaya sa  
tula ang gumawa ng mabuti sa kaniyang kapwa?  
Pagpapayaman ng Talasalitaan 

Bibigyan ng guro ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magtanong at 
hanapin sa tula ang mga salitang bago sa kanila, hindi nila alam ang  
kahulugan, at hindi nila nauunawaan. Sa tulong ng guro ay kailangang  
maunawaan ng mga bata ang mga hindi kilalang salita. 

Haimbawa:  
bibo-aktibo, matalino   bathala-Panginoon, Diyos 

Pagtalakay 
 Pagbasa ng guro sa tula nang may wastong bigkas, intonasyon, at  

ekspresyon ayon sa ipinahihiwatig ng mga salita habang nakikinig ang  
mga bata (Ang guro ay may mga tanong pagkatapos ng bawat linya ng tula). 

 Pagbasa ng mga mag-aaral nang sabay-sabay sa tula. 
 Pagsagot sa mga gabay na tanong. Tingnan ang bahaging 

Sagutin Natin sa LM, pahina____. 
Pagpapahalaga 
   Bakit kailangan nating ayusin ang pakikitungo sa ating kapwa? 
Gawaing Pansanay 

 Ipagawa sa mga mag-aaral ang gawain sa bahaging Gawin Natin sa  
LM,pahina____.  

 Gabayan ang mga mag-aaral sa pangkatang pagsasanay sa bahaging 
            Sanayin Natin ,sa LM, pahina __ .(Ito ay malayang pagsasanay) 
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Paglalahat  
Ano-ano ang mga dapat gawin upang masagot ang mga tanong sa binasa o 

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

Ipasagot sa  mga mag-aaral ang bahaging Linangin Natin , sa LM, pahina __ . 
Kasunduan 

 Basahin ang tulang “Ang Ating Bathala”. 
 Itala ang mga salitang mahirap unawain sa tula at hanapin sa  

diksiyonaryo o internet ang kahulugan ng mga ito. 
 Sagutin ang mga gabay na tanong sa  LM. 
 Gumupit ng isang balita mula sa isang lumang diyaryo. 

 
Ikalawang Araw 
Layunin: 

 Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan 
 Nakapagsasalita nang may tamang ekspresyon, lakas ng boses,  

katamtamang bilis, at angkop na galaw ng katawan para sa mabisang 
pagpapahayag ng mensahe 

 Natutukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap 
Paksang-Aralin: 

 Pag-uugnay ng sariling karanasan sa binasa 
 Pagsasalita nang may tamang ekspresyon, lakas ng boses,  

katamtamang bilis, at angkop na galaw ng katawan para sa mabisang 
pagpapahayag ng mensahe 

 Pagtukoy kung paano nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap 
Kagamitan:  

Larawan ng iba’t ibang pook sambahan 
Tukoy-Alam 

Nasubukan na ba ninyong magsalita sa harap ng klase? Gaano kalakas  
ang boses ninyo sa pagsasalita sa maraming nakikinig? Bakit kailangan tamang  
galaw ng katawan sa pagsasalita? Paano nagsisimula at nagtatapos ang isang  
pangungusap? 
Paglalahad 
Pagganyak 

Itanong: Ano-anong relihiyon ang alam ninyo sa binasa?Magbigay ng halimbawa. 
Itanong: Ano ba ang naidudulot sa isang tao kapag may 
kinikilalang Diyos? Ano ba ang nagagawa ng Diyos sa tao? Sino ang  
iyong kinikilalang Diyos? Bakit? 
Pagbasa ng mga mag-aaral sa tula.Gagayahin nila kung paano ito binasa ng guro. 

Pagpapayaman ng Talasalitaan 
 Salungguhitan sa tula/itala ang mga salitang hindi ninyo maunawaan  

o bago sa inyong pandinig. 
Halimbawa: 
Bathala-Diyos, Panginoon   Papurihan-parangalan 
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Nagpapala-nagbibigay biyaya   Ibandila-itanyag, itaas 
Sukat-itutumbas    Biyaya-grasya, kaloob 
Tuwina-palagi, araw-araw 

 Pagkaraang maitala ang mga hindi kilalang salita, ipaliliwanag  
ito ng  guro sa mga mag-aaral, bibigyan ng kasing kahulugan at  
gagamitin sa sariling pangungusap. Mauuna muna ang guro bago 
 ang mga mag-aaral. 

Pagtalakay 
 Pagbasa ng guro sa tula nang may tamang boses, ekspresiyon, bilis at  

galaw ng katawan habang matamang nakikinig ang mga bata. 
 Pagbasa ng mga mag-aaral sa tula. Gagayahin nila kung paano ito  

binasa ng guro. 
 Lilinawin ng guro ang mga pamantayan sa tamang bilis ng pagbasa tamang 

lakas ng boses at galaw ng katawan. 
 Muling babasahin ng guro ayon sa sinabing pamantayan. 
 Muling pagbasa ng mga mag-aaral batay sa ibinigay na pamantayan. 
 Pagsagot sa mga pamatnubay na tanong kaugnay sa binasa. 

Ipasagot ang Sagutin Natin. 
 Pag-uugnay ng sariling karanasan sa tekstong binasa. 
 Babalikan ng guro ang tekstong binasa at ipasusuri kung paano  

nagsisimula at nagtatapos ang isang pangungusap. 
Pagpapahalaga 

Magbigay ng iba’t ibang paraan kung papaano mo pinasasalamatan ang kinikilala 
mong Diyos. Gaano mo ito kadalas na ginagawa? Tingnan ang bahaging  
Pahalagahan Natin, sa LM,pahina_____ 

Ano dapat nating gawin sa mga biyayang ating tinatanggap? 
Gawaing Pansanay 

 Gabayan ang mga mag-aaral sa mga gawain sa bahaging Gawin Natin, sa 
LM,pahina_____ . 

 Isagawa ang pangkatang pagsasanay sa bahaging Sanayin Natin, sa 
LM,pahina_____ .(Ito ay malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Paano nagsisimula ang isang pangungusap? Paano ito nagtatapos? Ibigay ang mga 
 paraan upang maipahayag nang maayos ang mensaheng nais iparating. Tingnan 
 ang bahaging Tandaan Natin, sa LM,pahina_____ . 

Paglalapat 
Ipagawa sa mga mag-aaral ang isahang pagsasanay sa bahaging Linangin 
 Natin, sa LM,pahina_____. 

Kasunduan 
 Isaulo ang tulang tinalakay. Bigkasin ito sa klase nang may  

            tamang lakas ng boses, ekspresyon, tamang bilis at may angkop na galaw. 
 Magpadala ng mga sumusunod na kagamitan  

            -colored paper,krayola,gunting 
 



FILIPINO 2 
 

FILIPINO 2 (Teacher’s Guide)                                                                                                        218 
 

Ikatlong Araw 
Layunin: 

 Nagagamit nang wasto ang pang-ukol na para sa/para kay/kina 
 Nakasusunod nang wasto sa mga panuto 
 Nakagagamit nang wasto ng mga print at electronic resources 

Paksang-Aralin 
 Paggamit nang wasto ng pang-ukol na para sa 
 Pagsunod nang wasto sa mga panuto 
 Paggamit nang wasto ng mga print at electronic resources 

Kagamitan: Larawan ng pamilyang nagpapasalamat dahil sa kanilang 
                      magandang kapaligiran 
Tukoy-Alam 

Punan ng tamang parirala ang pangungusap:  
“Ang pagtuturo ng guro ay ________ sa mga kabatang pag-asa ng bayan”.  
Bakit ganito ang inyong sagot? 

Paglalahad 
Pagganyak 

Magpapakita ang guro ng larawan ng isang pamilya na maligaya 
dahil sa kanilang magandang kapaligiran. 

Itanong: Ano sa tingin ninyo ang kanilang ginagawa? Para kanino kaya ang  
kanilang ginagawa?  
Pagtalakay 

 Basahin  ang akdang “Eco-savers para sa Kalikasan”. 
 Pagsagot sa mga gabay na tanong at pagpapahalaga. 
 Gamitin ang akda bilang lunsaran sa pagtalakay ng pang-ukol na para sa. 

Lalagyan ng guro ng salungguhit ang para sa. 
 Ano ang napansin ninyo sa pariralang may salungguhit? Paano at  

kailan ito ginagamit? 
 Ang para sa ay ginagamit kapag ipinatutungkol o iniuukol ang isang  

kilos o bagay  sa mga hindi tiyak na pangngalan.  
Halimbawa:  
Ang bulaklak na ito ay para sa anak ko. 
Ang pasasalamat ay para sa Diyos. 
Ang para sa ay nagiging para kay kapag binabanggit ang mga  
tiyak na pangalan ng pinag-uukulan ng bagay o kilos. 

 Pagtalakay ng guro sa tamang paraan ng pagsunod sa panuto. 
 Pagtalakay ng iba pang pang-ukol gaya ng para kay at para kina. 
 Pagtalakay kung paano gamitin nang wasto ang print at electronics resources. 

Pagpapahalaga 
Itanong:Bakit kailangang sagipin ang mundo sa ginagawang mali ng tao?” 

Basahin ang Pahalagahan Natin,sa LM,pahina____. 
Gawaing Pansanay 

 Sanayin ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsagawa ng nasa bahaging  
            Gawin Natin, sa LM,pahina____. 
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  Ipagawa ang mga gawain sa bahaging  Sanayin Natin, sa LM,pahina____. 
(Ito ay Pinatnubayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
Paano ginagamit ang pang-ukol na para sa? Ano-ano ang maidudulot  

ng pagsunod sa panuto? Ano ang kahalagahan ng paggamit ng mga elektronikong  
sanggunian tulad ng internet? Pag-aralan ang bahaging  Tandaan Natin,sa 
LM,pahina___. 
Paglalapat 
 Tingnan kung gaano na ang alam ng mag-aaral. Ipagagawa  ang isahang  
pagsasanay sa bahaging Linangin Natin, sa LM,pahina___ 
Kasunduan 

 Sumipi ng dalawang pangungusap sa lumang diyaryo na gumamit  
ng pang-ukol na para sa. 

 Bumuo ng limang pangungusap na ginamitan ng pang-ukol na para sa. 
 

Ikaapat na Araw 
Layunin: 

 Nakasusunod sa mga tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan 
 Nakasusulat ng mga pangungusap sa kabit-kabit na paraan na may  

tamang laki at layo sa isa’t isa. 
 Nakabubuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa pabalat ng  

aklat at larawan. 
Paksang-Aralin: 

 Pagsunod sa mga tuntunin sa tamang paggamit ng silid-aklatan 
 Pagsulat ng mga pangungusap sa kabit-kabit na paraan na may  

tamang laki at layo sa isa’t isa. 
 Pagbuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa pabalat ng  

aklat at larawan. 
Kagamitan:  

Larawan ng isang silid-aklatan 
Tukoy-Alam 

Sino-sino na sa inyo ang nakagamit na ng ating aklatan?  Ano-ano ang  
             mga dapat tandaan kapag nasa loob tayo ng silid-aklatan? 
Paglalahad 
Pagganyak  

Ipakita sa mga bata ang larawan ng isang silid-aklatan at itanong kung ano  
ang masasabi nila sa larawan. 

Itanong :Nais ba ninyong pumunta tayo sa silid-aklatan at doon tayo magklase. 
Sabihin:Sa ngayon pag-aralan muna natin ang mga tuntunn sa paggamit ng   
silid-aralan. 

Pagtalakay 
 Ipabasa ang” Mga tuntunin sa paggamit ng Silid-Aklatan”sa Basahin Natin sa 

LM,pahina____. 
 Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM,pahina_____. 
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 Talakayin ang tuntunin sa paggamit ng silid-aklatan 
 Ipaliwanag ang pagbubuo ng payak na pangungusap tungkol sa pabalat ng aklat at  

pagsulat ng mga pangungusap. 
 Pagkatapos talakayin magkaroon ng munting takdang aralin ang guro at mga mag  

aaral sa pagpunta sa silid-aralan. 
Pagpapahalaga 
          Anong kahalagahan ng katahimikan sa silid-aklatan? 
Gawaing Pansanay: 

 Gawin Natin , sa LM,pahina____.  
 Muling patnubayan ang mga bata sa  mga gawain sa bahaging Sanayin Natin,  

             sa LM,pahina____. 
Paglalahat 

Ano ba ang silid-aklatan? Paano ito nakakatulong sa mga guro at mga mag-aaral? 
Ano-ano ang mga tundtunin na dapat sundin sa paggamit ng silid-aralan? Tingnan at pag-
aralan ang bahaging Tandaan Natin, sa LM,pahina____.  
Paglalapat 

Ilapat ang mga natutuhan ng mga mag-aaral. Ipagawa ang mga gawain sa  
bahaging Linangin Natin, sa LM,pahina____. 
Kasunduan 

 Magdikit sa kuwaderno ng iyong lumang litrato. 
 Bumuo ng limang payak na pangungusap batay sa iyong  

lumang litrato. 
 
Ikalimang Araw 
Layunin:  

 Nasasagot nang wasto ang mga inihandang katanungan ng guro batay 
            sa lingguhang paksa na napag-aralan 

 Nagagamit ang angkop na salita /bantas upang maipahayag ang sariling  
            ideya ,karanasan,kaalaman o damdamin 
Paksang-Aralin 
            Pagsagot nang wasto sa mga inihandang katanungan ng guro batay sa lingguhang 
paksa na napag-aralan.  
            Paggamit nang angkop na salita /bantas upang maipahayag ang sariling  
ideya ,karanasan,kaalaman o damdamin 
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. 
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Pagtataya 
A. Pumili ng isa sa mga larawan sa ibaba. Sumulat ng isang payak na pangungusap sa 

bawat larawan. Isulat ang pangungusap sa paraang kabit-kabit na may 
katamtamang laki at layo sa isa’t isa. 

 
1.    2.          3. 

 
 

 

 

4.    5.          6. 

 
B. Punan ng tamang pang-ukol na para sa o para  

kay ang mga patlang sa loob ng talataan upang mabuo ang diwa na ipinahahayag 
sa bawat pangungusap. 
 

 
 
 
 
C. Basahin at unawain ang seleksiyon. Pagkaraan ay 

sagutin ang mga tanong sa ibaba.  
  

 

C. Basahin at unawain ang seleksiyon.  Pagkaraan ay sagutin ang mga tanong sa 

ibaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayamanan ng Magulang 

Ang mabubuting bata ay kayamanan _____ kanilang mga magulang. 
Ipinagmamalaki sila ng kanilang mga nanay at tatay dahil nakalilikha sila ng 
mabubuting halimbawa____ kapwa at _____  bayan.  

Dapat ibigay ang tamang disiplina _______ kabataan na magiging pag-asa ng 
bayan. ___mga magulang, huwag kayong magsasawang gabayan ang inyong mga anak 
at dalhin ang mga ito sa tamang landas. 
 

   

   

 Isang lalaking pulubi ang biglang lumapit kay Tiya Viring habang ito ay 
abala sa pamimili ng sariwang gulay sa palengke. 
 “Ale, palimos po,” ang sabi ng isang gusgusing pulubi ngunit matipuno ang 
pangangatawan. 
 Tinitigan ito ni Tiya Viring.  Nagdadalawang isip siyang bigyan ito ng pera 
dahil sa laki ng kaniyang katawan.  Tatalikuran na sana ni Tiya Viring ang pulubi 
nang bigla niyang naalala na dapat samantalahin ang paggawa ng bagay na mabuti 
sa kapwa.  Sa pag-ibig sa kapuwa ay naiibig din natin ang Diyos. 
 “O, ayan ang limang piso.  Sa susunod mama, magtrabaho ka kasi malaki 
naman ang iyong katawan.  Huwag kang aasa sa pagpapalimos.  Magtrabaho ka,” 
paliwanag ni Tiya Viring. 
 “Pasensiya na po, sisikapin ko po sa susunod.  Galing lang po ako ng 
probinsiya at napadpad dito sa lungsod.  Ninakaw po ang lahat ng aking pera at 
gamit kaya ako nagkaganito,” paliwanag ng pulubi. 
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1.. Ano ang ginagawa ni Tiya Viring nang lapitan siya ng pulubi? 
a. Naglalaba                  
b. Namimili ng gulay          
c. Nag-aabang ng jeep 

2. Magkanong lahat ang ibinigay ni Tiya Viring sa pulubi? 
a. Limang piso           C. Labinlimang piso 
b. Sampung piso 

3. Sa aling bilang ng talata makikita ang pagbabago ng isipan ni Tiya Viring? 
a. Talata 1                   C. Talata 3 
b. Talata 2 

4. Ano ang naging dahilan ng pulubi at siya ay nagpapalimos? 
a. Nanakawan siya ng mga gamit 
b. Wala siyang trabaho 
c. Gusto niyang magpalimos 

5. Nangako ba ang pulubi na magbabago? 
a. Oo                   c.  Walang sinabi sa akda 
b. Hindi 

6. Bakit lihim na natuwa si Tiya Viring? 
a. Nanalo siya sa lotto 
b. Makakauwi siya nang maaga 
c. Nakagawa siya ng bagay na mabuti sa kapwa 

7. Kung ikaw si Tiya Viring, gagawin mo rin ba ang kaniyang ginawa? Bakit? 
8. Kung ikaw ang nanakawan, mamamalimos 

ka rin ba? Bakit? 
9. Magbigay ng sariling pamagat sa seleksiyon na binasa. 
10. Magbigay ng isang solusyon para  

mabawasan ang mga taong namamalimos. 
B. Pagsulat  
        Ipagawa ang Sulatin Natin sa LM,pahina___,upang malaman kung paano 
maihahayag ng mag-aaral ang kanilang sariling ideya sa mga tanong. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “O, siya.  Magsikap ka.  Sa susunod, mag-iingat ka na,” pagwawakas 
ni Tiya Viring sabay dagdag ng sampung piso sa iniabot sa pulubi. 
 Lihim na nagsaya ang kalooban ni Tiya Viring dahil nakatulong siya 
sa kapwa sa maliit na paraan. 


