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Yunit III 
 Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa  

Pandaigdigang Pagkakaisa 
Aralin  6:  Produktong Gawa Natin, Ating Tangkilikin! 
 
Lingguhang  Layunin: 
Wikang Binibigkas 

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang teksto 
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa napakinggang teksto 

Kamalayang Ponolohiya 
Nakikilala at nabibigkas nang wasto ang mga salitang may diptonggo(aw, iw) 

Gramatika 
Nagagamit nang wasto  sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng 

tao, bagay o lugar(pamilang) 
Pag-unawa sa binasa 

Napag-uugnay ang sanhi at bunga sa mga pangyayari sa binasang teksto/ 
talata 
Pagsusulat 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga 
bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat 
  
UNANG ARAW 
Layunin  

Nasasagot ang mga tanong tungkol napakinggang teksto 
Nakapagbibigay ng sariling hinuha  sa napakinggang teksto 

Paksang –Aralin 
   Pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang teksto 
 Pagbibigay ng sariling hinuha sa napakinggang teksto 
Kagamitan 

 larawan ng tindahan ng damit, tsart, flashcards 
Paunang Pagtataya 

Ipasagot  ang mga tanong sa Subukin  Natin sa LM pahina ____upang 
maging gabay  sa lingguhang aralin. 
Susi sa Pagwawasto: (SsP) 

1. A    6. C 
2. C    7. D 
3. B    8.C 
4. C    9. C 
5. C    10.B 

Tukoy-Alam 
Kayo ba ay isinasama ng inyong ina sa pamimili? Hayaang magbigay ng 

sariling karanasan ang mga bata sa pamimili. 
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Paglalahad 
Pagganyak  
Ipakita ang larawan ng  tindahan ng damit. 

                 Ano ang nakikita ninyo sa  larawan? 
Pagpapayaman sa Talasalitaan 
Piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang may salungguhit 
1. Mahalaga ang paglilista ng mga kailangan upang walang makaligtaan.  

a. maalala 
b. makuha 
c. mapansin 
d. .makalimutan 

2.   Dapat na binabadyet nang mabuti ang pera upang makatipid o di kaya  
      ay makaipon. 

a. pamimili sa department store 
b. paraan ng paggastos sa pera 
c. pagbili ng mga di-kailangang bagay 
d. pagbili ng mga bagay na gusto ng pamilya 

3. Mabilis ang kilos ng kahera kaya hindi mahaba ang pila sa 
pagbabayad. 

a. ang nagbabantay sa mga paninda 
b. ang nag-iimpake ng mga pinamili 
c. ang empleyadong binibigyan ng bayad  
d. ang naglalagay ng presyo sa mga bilihin 

Pagtalakay 
 Basahin ang kuwentong”Ang Pamimili ni Aling Sonia”. 
 Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM,pahina____. 
 Bigyang diin ang sagot sa tanong sa tekstong narinig. 
 Talakayin ang tungkol sa pagbibigay ng hinuha.Magbigay ng iba pang  

halimbawa. 
 Talakayin ang mga paraan kung paano masasagot ang tanong sa 

napakinggang teksto. 
Pagpapahalaga 
  Bakit natin dapat ibadyet ang ating pera? 
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipasagot ang Gawain Natin sa LM, pahina______. 
 Hatiin ang mga mag-aaral sa 4 na pangkat at bigyan sila ng 

gawain.Tingnan ang Sanayin Natin  sa LM, pahina_______.( Ito’y 
Malayang Pagsasanay) 

Paglalahat 
 Ano ang hinuha? Paano makapagbibigay ng hinuha? 

Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina____. 
Paglalapat 

Ipasagot ang mga tanong sa Linangin Natin sa LM pahina ________. 
Pagtataya Makinig sa babasahing talata ng guro.Sagutin ang mga tanong tungkol 

dito.  Isulat ang sagot sa iyong   kuwaderno. 
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Malapit na ang paligsahan sa pag-awit. Nagsasanay nang mabuti si  

Boboy.  Naghahanda siya ng kaniyang isusuot para sa paligsahan nang makita niyang 
sira na pala ang kanyang sapatos.Nagmamadali siyang pumasok sa kuwarto ng 
kaniyang ina Nakita niya ang nanay niyang nilalagnat. 

1. Sino ang sasali sa paligsahan sa pag-awit? 
2. Bakit kaya  siya pumasok sa kuwarto ng nanay? 
3. Ano kaya ang nangyari kay  Boboy?   

Susi sa Pagwawasto (SsP) 
1. Si Boboy 
2. Magpapabili sana siya ng bagong sapatos 
3. Hindi na siya nagpabili ng sapatos. 

Inasikaso niya ang nanay niyang nilalagnat. 
Ikalawang araw 
Layunin 

Nakikilala at nabibigkas nang wasto ang mga salitang may diptonggo (aw at 
iw) 

Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga 
bantas sa pagsulat ng mga salitang dinaglat 
Paksang Aralin:  

 Pagkilala at pagbigkas nang wasto sa mga salitang may diptonggo 
 Paggamit ng malaki at maliit na letra at mga bantas sa pagsulat ng salitang 

dinaglat  
Kagamitan:  

Flashcard ng mga salitang may diptonggo 
Tukoy –Alam 

Pagpapakita sa mga mag-aaral ng mga salitang nakasulat sa flashcard. Itanong 
sa kanila kung alin sa mga ito ang may diptonggo. 
  dala   palayan 
  simoy   tutubi 
  kalabaw  sabaw  
Paglalahad  
Pagganyak 
 Ipakita ang larawan ng mga bata at guro na naghahanda para sa isang 
palatuntunan sa paaralan?    
Pagpapayaman ng Talasalitaan 
1.  Natuwa ang mga panauhin sa magandang pagsalubong sa kanila ng mga tao sa 

paaralan. 
 a.  bisita   c. magulang 
 b.   guro   d. mag-aaral 
2.  Napakaganda ng kanilang katutubong sayaw. 
 a. makaluma  c. makabago 
 b. sinauna  d. makakalikasan 
Pagtalakay 
  Ipabasa ang kuwento nang malakas at may wastong damdamin o expression. 
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Talakayin ang diptonggong AW at IW. 
Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM, pahina ____.. 
Ipahanap ang mga salitang may diptonggo sa binasang talata. 
Hayaang magbigay ang mga bata ng iba pang halimbawa. 

Pagpapahalaga 
Ano ang dapat nating gawin sa ating mga katutubong sayaw at awit? 

Gawaing Pagpapayaman 
Gabayan ang mga mag-aaral sa pagsagot sa pagsasanay sa Gawin Natin sa 

LM pahina____.       
Ipangkat ang klase sa tatlo at ipagawa ang Sanayin Natin na makikita sa LM  

pahina______. 
Paglalahat 

Ano ang iba pang salitang may diptonggo? 
Paglalapat 
 Sagutan ang Linangin Natin sa LM sa pahina______. 
Pagtataya Pasalitang Pagtataya 
  Ipabigkas ang mga salitang may diptonggo sa mga mag-aaral. 

1. kalabaw 
2. sitaw 
3. sisiw 
4. araw 
5. tanaw 

Pagsulat 
Natatandaan pa ba ninyo ang mga salitang dinaglat? 

 Ipasulat ang mga ito sa pisara. 
Balikan kung alin ang dapat isulat sa malaki at maliit na letra at anong bantas 

ang dapat gamitin dito. 
Muling ipasulat ang mga dinaglat na salita nang may wastong gamit ng malaki 

at maliit na letra at bantas. 
Gawing modelo ang nasa Sulatin Natin sa LM, pahina_____. 

Kasunduan: 
 Gumupit ng mga larawan ng mga salitang may diptonggo.  
 
Ikatlong Araw 
Layunin 

Nagagamit nang wasto ang mga pang-uring pamilang 
Paksang- aralin: Paggamit nang wasto sa pang-uring pamilang   
Kagamitan :  
 Larawan ng mga prutas, flashcards 
Tukoy-alam 

Marunong ba kayong bumilang? Tingnan ninyo ang mga bagay sa loob ng 
silid-aralin. Sabihin ang bilang ng mga ito. 

 
 May tatlong pisara sa harap ng silid- aralan. 
 Maraming lapis sa mesa. 
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 May sampung aklat sa kabinet. 
Paglalahad 
Pagganyak 

 Pagpapakita ng mga larawan ng mga prutas. 
 Itanong: Ano ang mga nasa larawan? Magbigay ng pangungusap tungkol 

sa larawan.Ano ang mga salitang naglalarawan ng bilang o dami? 
Pagtalakay 

 Ipabasa ang talatang may pamagat na “Ang Kaarawan ni Kim” sa  
Basahin Natin sa LM pahina_____.        

  Ipasagot ang  mga tanong tungkol sa talata sa Sagutin Natin sa LM. 
 Talakayin ang pang-uring pamilang base sa sagot sa 4 at 5. 

Pagpapahalaga 
Ano ang dapat mong gawin sa mga biyayang natanggap mula sa Diyos? 

Gawaing Pagpapayaman 
May mga salitang nagsasaad ng bilang sa loob ng kahon. Piliin ang mga 

salitang nagsasaad ng tiyak na bilang at ilagay sa loob ng isang bilog. Sa isang bilog 
naman ang mga salitang nagsasaad ng di tiyak na bilang o dami. Tingnan ang Gawin 
Natin sa LM pahina_____. 

Gawin ang Sanayin Natin sa LM, pahina____. 
Paglalahat  

Ano ang pang-uring pamilang? 
 Ipabasa sa mga mag-aaral ang Tandaan Natin sa LM, pahina _____. 
Paglalapat 
 Ipasagot ang Linangin Natin sa LM,pahina____. 
Pagtataya:  (Optional)   
A.  Basahin ang mga pangungusap. Piliin ang mga pang-uring nagsasaad ng 

bilang o dami. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. 
1. Ang lolo ko ay nakabenta ng dalawampung manok. 
2. Anim na upo ang napitas ni Tonyo. 

B.  Isulat ang tamang bilang ng mga  nasa larawan 
3. larawan ng tatlong ibon 
4. larawan ng limang mesa 
5. larawan ng anim na bola 

Susi sa Pagwawasto: (SsP) 
1. dalawampu 
2. anim 
3. tatlo 
4. lima 
5. anim 

 
Ikaapat na  Araw 
Layunin 
  Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa teksto 
Paksang Aralin 
  Pag-uugnay ng sanhi at bunga ng mga pangyayari 
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Kagamitan 
Larawan ng mga prutas,larawan ng batang nagdiriwang ng kaarawan,tsart 

Tukoy –Alam 
Ano ang resulta kapag kayo ay nag-aral nang mabuti?    

Paglalahad 
Pagganyak 
 Ano ang resulta sa pagbabdyet ni Aling Sonia? 
Pagtalakay: 

Basahin muli ang kuwentong “Ang Pamimili ni Aling Sonia”.  
Ipasagot ang mga tanong tungkol sa kuwento sa Sagutin Natin sa LM,  

pahina_____. 
Bigyan pansin ang sagot sa 4 at 5 upang matalakay ang sanhi at bunga. 
Magbigay ng iba pang halimbawa. 

Pagpapahalaga  
Bakit kailangang magtipid o magbadyet ng pera?. 

Gawaing Pagpapayaman 
Ipasagot ang pagsasanay  sa Gawin Natin sa LM sa pahina_____ 
Ipagawa ang pagsasanay sa Sanayin Natin sa LM, pahina _____, bilang 

Pinatnubayang Pagsasanay 
Paglalahat 

Ano ang ibig sabihin ng sanhi? bunga? Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, 
pahina___. 
Paglalapat 
 Sagutan ang Linangin Natin sa LM, pahina____. 
 
Ikalimang Araw 
Karagdagang Gawain 
Layunin 

Nakikilala ang uri ng pang-uring pamilang at ang kaugnayan ng sanhi at 
bunga sa pamamagitan ng isang laro. 
Paksang –Aralin :  

Pagsasagawa ng karagdagan gawain batay sa lingguhang aralin. 
Kagamitan 
 3 basket, flashcards ng pamilang, sentence strips ng sanhi at bunga 
Panimulang Gawain 

1. Gabayan ang mga mag-aaral ng mga alituntunin bago magsimula ang 
gawain. 

2. Ipaliwanag ang panuto ng gawain. 
3. Ipahanda sa mga mag-aaral ang gagamitin sa paglalaro. 
4. Ipabasa at ipaliwanag ang mga panuto. 

 
 
 
Pamamaraan 
Unang Gawain: 
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Hahatiin ng guro ang mga mag-aaral sa tatlong pangkat. Bawat pangkat ay 
may sariling basket na may nakalagay na mga salitang nagsasaad ng bilang o dami. 
Piliin kung ano ang ibinigay na gawain sa grupo.  
Pangkat I –  Piliin ang mga salitang nagsasaad ng tiyak na bilang. 
Pangkat II-  Piliin ang mga salitang nagsasaad ng di tiyak na bilang. 
Pangkat III- Piliin ang mga salitang bilang. 
Pangalawang Gawain: 
  May mga sanhi at bunga na nakasulat sa sentence strips ang  ibibigay sa 
dalawang pangkat .Hahanapin ninyo ang magka-ugnay na sanhi at bunga at ididikit sa 
pisara. Pagkatapos  ay babasahin ng bawat pangkat ang kanilang nabuong 
pangungusap na may sanhi at bunga. 
 


