
FILIPINO 2 
 

FILIPINO 2 (Teacher’s Guide)                                                                                                      223 
 

Yunit IV 
Panginoon ang Sandigan 

 sa Paggawa ng Kabutihan 
 

Aralin 6: Ang Diyos ay Pasalamatan 
 
Lingguhang Layunin: 
Pag-unawa sa Binasa 

Nakikilahok sa mga malikhaing pagtugon sa kuwento 
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwentong binasa 

Pag-unawa sa Pinakinggan 
 Nakapagbibigay ng sariling wakas sa napakinggang kuwento 
Pag-unlad ng Bokabularyo 
 Nauunawaan na ang wika ay may iba’t ibang antas ng pormalidad 
Gramatika 
 Nagagamit nang wasto ang pang-ankop na ng 
Komposisyon 
 Nakabubuo ng mga payak na pangungusap batay sa napakinggang kuwento 

 
Unang Araw 
Layunin 

 Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwentong binasa batay sa 
simula, gitna, at wakas 

 Nakapagbibigay ng sariling wakas sa napakinggang kuwento 
Paksang-Aralin: 

 Pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwentong binasa batay sa 
simula, gitna, at wakas 

 Pagbibigay ng sariling wakas sa napakinggang kuwento 
Kagamitan:  

Larawan ng isang batang babae na masayang nakadungaw sa bintana at 
larawan din ng batang babae na malungkot habang nakadungaw sa bintana 
Pamamaraan: 
Paunang Pagtataya 

Ipagawa ang paunang pagtataya na makikita sa Subukin Natin, sa LM, 
pahina __ upang maging gabay sa isasagawang pagtalakay. 
Susi sa Pagwawasto (SsP) 

1.*   6. *** 
2. ***   7. *** 
3. ***   8. *** 
4. *   9. *** 
5. ***   10.*** 
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Tukoy-Alam 
Magkukuwento ang guro ng limang pangyayari na kaniyang ginawa simula sa 

kaniyang paggising hanggang makapasok sa paaralan. Isusulat ng guro ang  
mga pangyayari sa pisara at ipaayos ito sa mga bata ayon sa tamang  
pagkakasunod-sunod. Bigyan ng angkop na pamagat ang pinagsunod-sunod 
 na pangyayari. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakita ang larawan ng isang batang babae na masaya. Ipakita ang larawan ng 
batang babae na biglang nalungkot.  
Itanong : Bakit kaya siya malungkot? 

Pagpapayaman ng Talasalitaan 
Pag-aralan ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at gamitin sa  

pangungusap. 
Hipon  - uri ng laman-dagat na kauri ng sugpo 

  Apo  - Panginoon (wikang Kapampangan) 
Lansangan - kalsada 
Jologs  - ayos ng mga makabagong kabataan 
Epal  - masyadong paimportansiya 
Buraot  - taong mahilig manghingi at walang pakialam sa iba 

Pagtalakay 
 Talakayin ang ibig sabihin ng pamagat ng akda (Gagabayan ng guro ang mga 

mag-aaral) 
 Babasahin ng guro nang malakas ang kuwento at pagkaraan ay itanong ang 

tanong bilang sampu (10) sa bahaging Sagutin Natin, sa LM, pahina __ . 
 Ipabasa nang tahimik sa mga bata ang kuwento at pagkaraan ay ipasagot ang 

mga gabay na tanong sa bahaging  Sagutin Natin, sa  LM, pahina__. 
Pagpapahalaga 

“Iwasang mabagabag.  Laging magtiwala at magpasalamat  
sa Diyos na dakila”. Pag-usapan ito sa klase. Tingnan ang bahaging  

Pahalagahan Natin, pahina __ ng  LM at pag-usapan ito sa klase. 
Gawaing Pagpapayaman 

 Gabayan ang mga bata sa pagsagot sa bahaging  Gawin Natin, na makikita sa 
LM,  pahina __ . 

 Palalimin ang pagsasanay, ipagawa ang nasa bahaging Sanayin Natin, sa LM, 
pahina __ . 

Paglalahat 
Ano ang ibig sabihin kapag napagsunod-sunod natin nang tama ang mga  

pangyayari sa kuwentong binasa? Ano ang naitutulong kapag nahasa natin  
ang kasanayan sa pagbibigay ng sariling wakas sa binasa? Basahin ang  
bahaging Tandaan Natin na makikita sa LM, pahina __ . 
Paglalapat 

Ipagawa sa mga mag-aaral ang bahaging Linangin Natin, sa LM pahina _. 
upang maiugnay sa sariling karanasan ang pinag-aralan. 
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Kasunduan 
 Magbibigay ang guro ng sipi ng isang kuwento sa mga bata. 

 Basahin ang kuwento at ibuod ito sa paraang pagsusunod-sunod ng mga 
pangyayari sa akda. 

 Bumuo ng sariling wakas sa binasang kuwento. 
 

Ikalawang Araw 

Layunin:  

Nauunawaan na ang wika ay may iba’t ibang antas ng pormalidad. 

Paksang-Aralin:  
Pag-unawa sa iba’t ibang antas ng pormalidad ng wika. 

Kagamitan:  
Larawan ng mag-asawa at magkapatid 

Tukoy-Alam 
Alin sa mga salita sa kuwento ang masasabi nating pormal at hindi pormal? 

Bakit?   Isulat sa pisara ang mga natukoy na salita. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ang mga larawan ng mag-asawa na malambing sa  isa’t isa at  
larawan ng magkapatid na masaya. 

Itanong: Ganito rin ba ang iyong mga magulang? Bakit?  May kapatid ka ba? 
Ganito rin ba kayo kasaya? Bakit? 

Pagtalakay 
 Ipabasa sa mga mag-aaral ang akda nang may bilis na 60 salita sa bawat 

minuto. 
 Ipasagot ang mga tanong na makikita sa bahaging Sagutin Natin, sa LM, 

pahina __ . 
 Tukuyin ang mga pormal at hindi pormal na salita sa akda. 
 Ipaliwanag ang antas ng pormalidad ng wika na nakapokus lamang sa 

pampanitikan, karaniwan, panlalawigan, at balbal. 

Pagpapahalaga 
“Ang pamilyang maka-Diyos at nagkakaisa, malayo sa tukso at disgrasya.”  

Naniniwala ka ba rito?  Pangatuwiranan ang sagot. Tingnan ang bahaging 
Pahalagahan Natin, sa LM, pahina __. 
Gawaing Pagpapayaman 

1. Ipagawa ang pangkatang pagsasanay sa bahaging Gawin Natin, sa 
LM, pahina __ . 

2. Patnubayan ang mga mag-aaral sa paggawa ng bahaging  

Sanayin Natin,  sa LM, pahina __ . 
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SsP 

 

Pambansa Pampanitikan Karaniwan Lalawiganin Balbal 
pera salapi pera kuwarta atik 
asawa kahati sa buhay asawa bana waswit 
dalaga dilag dalaga balasang chicks 
bahay tahanan Bahay balay haybol 
pulis tagapagtanggol Pulis pulis alat 
Paglalahat 

Ilan ang kaantasan ng wika? Ano-ano ang katangian ng mga ito? Basahin 
ang bahaging  Tandaan Natin  sa LM, pahina __. 
Paglalapat 

Ilapat ang kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral. Ipagawa ang bahaging  

Linangin Natin, sa LM, pahina __. 

Kasunduan 

Magtala ng limang  (5) tig-limang salita na balbal, karaniwan,  

Panlalawigan at  pambansa.  

Isulat sa kuwaderno ang takda. 

 

Ikatlong Araw 

Layunin:  

Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na ng. 

Paksang-Aralin:  

Paggamit nang wasto sa pang-angkop na ng 

Kagamitan:  

Larawan ng malalaking hipon, mapupulang mansanas, berdeng gulay  

at manggang hilaw. 

Tukoy-Alam 

 Basahin ang dalawang pangungusap na ito at sabihin kung alin 

ang pang-angkop. 

1. Umiyak ang batang iyakin. 

2. Kumikinang ang gintong plato. 

Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ang larawan  ng malalaking hipon, mapupulang mansanas,  

berdeng gulay at manggang hilaw. 

Itanong: Alin sa mga sumusunod ang gusto mong kainin at bakit? 

Pagbasa sa tekstong lunsaran. 
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Pagtalakay 
 Pagsagot sa bahaging Sagutin Natin, sa LM, pahina __ . 
 Pagtalakay ng guro sa wastong gamit ng pang-ukol na ng, gamit ang lunsaran. 
 Paano  at kailan ginagamit ang pang-angkop na ng? 
 Pagbibigay ng iba pang mga halimbawa at pagsusuri sa mga ito. 
 Mahalaga ba ang kaalaman at kasanayan sa wastong paggamit ng  

Pang-angkop na ng? Bakit? 
 Pagpapahalaga 

Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng iba’t ibang paraan kung papaano  
maipakikita ang pag-aalala sa mga magulang. Pag-usapan ito sa klase.  

Tingnan ang bahaging Pahalagahan Natin, sa LM, pahina  __ . 
Gawaing Pagpapayaman 

 Ipagawa sa mga mag-aaral ang nasa bahaging Gawin Natin, sa LM, pahina 
_____ . 

 Patnubayan ang mga bata sa pagsasagawa ng bahaging Sanayin Natin, sa 
LM, pahina __ . 

Paglalahat 
Kailan at paano ginagamit ang pang-angkop na ng? Pag-aralan ang bahaging  

Tandaan Natin, sa LM, pahina __ . 
Paglalapat 

Upang umunlad ang kasanayan ng mga bata, ipagawa ang bahaging  
Linangin Natin,sa LM, pahina __ . 
Pagtataya 
Panuto: Salungguhitan ang mga salitang may pang-ankop na ng sa pangungusap. 

1. Bumili kami ng mga lumang damit sa ukay-ukay. 

2. Sampung maliliit na daliri sa kamay at paa. 

3. Bayang magiliw, perlas ng silangan. 

4. Paskong kay saya ang aming naranasan noong nakaraang taon. 

5. Nakahahanga ang kabang ipinamana ni Lola kay Inay. 

Susi sa Pagwawasto: 

1. Lumang 

2. Sampung 

3. Bayang 

4. Paskong 

5. kabang 

Kasunduan 

1. Bumuo ng limang pangungusap na ginamitan ng pang-angkop na ng. 

2. Gumupit ng 2 larawan sa mga lumang magasin, idikit sa kuwaderno at 

lagyan ito ng label o pangungusap na ginamitan ng pang-ankop na ng. 
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Ikaapat na Araw 
Layunin: 

Natutukoy ang kahalagahan ng kasanayan sa pagbuo ng mga payak na 
pangungusap batay sa napakinggang kuwento. 

Paksang-Aralin: Pagbuo ng mga payak na pangungusap tungkol sa napakinggang  
                            kuwento. 
Kagamitan:  

Larawan ng isang batang nagsusuka 
Tukoy-Alam 
 Magbigay ng tig-iisang halimbawa ng payak na pangungusap. Isulat ito  
sa sagutang  papel. 
Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakita ang larawan ng isang batang nagsusuka. 
Itanong: Ano kaya ang nangyari sa kanya? May mga karanasan ba kayo na 
katulad nito? Magbahagi ng karanasan sa klase. 
Pagbasa ng guro sa kuwento sa bahaging Basahin Natin, sa LM, pahina __. 
Ang mga bata ay matamang nakikinig sa binabasa ng guro. 
Pagbabalik-aral tungkol sa payak na pangungusap gamit ang tekstong 
lunsaran. 

Pagtalakay 
 Ano ang katangian ng payak na pangungusap? 
 Ang payak na pangungusap ay nagsasaad ng isang diwa o kaisipan. Ito  

ay may isang paksa at panag-uri. 
 Hanapin sa akda ang mga payak na pangungusap. 
 Ang kakayahan sa pagbuo ng mga payak na pangungusap ay  

nakatutulong sa pagbibigay ng tiyak na kaisipan. 
 Magbigay ng mga payak na pangungusap batay sa kuwentong pinakinggan. 

Pagpapahalaga 

Ginagawa ba ninyo ang magpasalamat sa Diyos bago at matapos kumain?  
Bakit? Tingnan ang bahaging  Pahalagahan Natin, sa LM, pahina __ . 

Gawaing Pagpapayaman 
 Sanayin ang mga mag-aaral, ipagawa ang bahaging Gawin  Natin, sa LM, 

pahina __ . 
 Ipagawa sa mga bata ang nasa bahaging Sanayin Natin sa LM  pahina __ . 

Paglalahat 
Ano ang kahalagahan ng kasanayan sa pagbuo ng mga payak na  

pangungusap? Ipaliwanag  ito. Tingnan ang bahaging  Tandaan Natin, sa LM, 
pahina __ . 
Paglalapat 

Ilapat ang kasanayan ng mga mag-aaral, ipagawa ang bahaging Linangin  
Natin, sa LM, pahina __ . 
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Kasunduan 
 Gumupit ng dalawang larawan ng mga pagkain mula sa mga lumang magasin. 

Idikit sa kuwaderno ang mga ito at sumulat ng tatlong payak na pangungusap 
sa bawat larawan. 

 
Ikalimang Araw 
Karagdagang Gawain 
Layunin :  

 Nakikiisa sa malikhaing pagtugon sa akdang Sumakit ang Tiyan ni Niknok  
sa paraang pagsasadula. 

 Nakabubuo ng mga payak na pangungusap mula sa isinadulang bahagi ng 
kuwento. 

Paksang –aralin:  
 Pakikiisa sa malikhaing pagtugon sa akda sa paraang pagsasadula 
 Pagbuo ng mga payak na pangungusap mula sa bahaging isasadula 

Kagamitan:  
Larawan ng mga batang artista 

Paglalahad 
Pagganyak 

Ipakikita ng guro ang larawan ng mga batang artista. 
Itanong: Sino-sino sa inyo ang gustong mag-artista? Bakit? 

Mga Gawain 

 Ipabasa nang tahimik sa mga mag-aaral ang akdang “Sumakit ang Tiyan ni 
Niknok”. 

 Pagpapangkat sa buong klase. 
 Pagpili ng bawat pangkat ng bahaging  nais isadula sa klase. 
 Pagbuo ng  bawat pangkat  ng magkaka-ugnay na payak na pangungusap na 

sasabihin ng bawat kasapi sa kanilang presentasyon. 
 Rubric sa pagsasadula 
 5 -  Pinakamagaling na pagsasadula 
 4 - Magaling na pagsasadula 
 3 - Katamtamang galing ng pagsasadula 
 2 - Hindi magaling na pagsasadula 
 1 - Hindi nakapagsadula 

 


