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Yunit III 
Pagmamahal sa Bayan at Pakikibahagi sa  

Pandaigdigang Pagkakaisa 
Aralin 7 : Kalikasan, Ating Alagaan! 
 
Lingguhang Layunin 
Wikang Binibigkas 

 Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa napakinggang teksto 
 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang teksto 

Pag-unlad ng Bokabularyo 
Nababasa nang malakas at nang matatas ang mga pamilyar na teksto na may 

ekspresiyong angkop sa gramatika 
Pag-unawa sa binasa 

Nakapagbibigay ng sariling wakas sa kuwentong binasa 
Gramatika 

Nagagamit nang wasto  ang mga salita sa paghahambing  ng tao,bagay at 
lugar  
Kaalaman sa  Aklat at Limbag 

Natutukoy ang kahalagahan ng bantas sa isang pangungusap 
Naisusulat ang mga pangungusap nang may wastong bantas 

Pagsusulat 
Nagagamit ang kaalaman sa paggamit ng malaki at maliit na letra at mga 

bantas sa pagsulat ng parirala 
Unang Araw 
   Layunin  

 Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa  napakinggang teksto 
 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng napakinggang tula 
 Nababasa nang malakas at matatas ang tula nang may ekspresiyong angkop sa 

gramatika. 
Paksang-aralin:  

Pagsagot  sa tanong tungkol sa detalye  
Pagtukoy sa susunod na mangyayari 
Pagbasa ng tula na may ekspresyong angkop sa gramatika      

Kagamitan:         
larawan ng bundok na walang puno 

Paunang Pagtataya 
 Ipasagot sa mga bata ang Subukan Natin sa LM, pahina_____. 
Susi sa Pagwawasto  (SsP) 

1. A   4.  C 
2. C   5.  A 
3. A 
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Tukoy-Alam 
Natatandaan ninyo pa ang mga bagyong Habagat at Pablo?Anong nangyari sa  

mga lugar na dinaanan  ng bagyo?Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng malaking 
pinsala sa lugar? 
Paglalahad 
Pagganyak  

Ipakita ang larawan ng bundok na walang puno.  
 Ano ang nakikita ninyo sa larawan? 
Sabihin: Ngayon ay mayroon  tayong pag-aaralang  tula  tungkol sa   

nangyayari sa ating kalikasan. 
Pagpapayaman ng Talasalitaaan 

Piliin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 
1. Ang maitim na usok ng mga sasakyan ay nagdudulot ng polusyon sa  

hangin. 
a.  nagiging malinis ng hangin 
b. nagiging marumi ang hangin 
c. nagiging sariwa ang hangin 
d. nagpapalakas ng ihip ng hangin 

2. Malalanghap mo sa hardin ang bango ng mga bulaklak. 
a. malalasahan             c. mararamdaman 
b. maaamoy  d. maririnig 

3. Isang robot ang bagong imbensiyon ng mga mag-aaral sa ika- apat na  
taon. 
a. Likha ng tao  c.  binili ng tao 
b. Sinulat ng tao             d. ibinigay ng tao 

Pagtalakay 
 Unang pagbasa ng guro sa tula habang nakikinig ang mga bata. 
 Ipasagot at talakayin ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM sa pahina____. 
 Ikalawang pagbasa ng guro na susundan ng mga mag-aaral. 
 Ipabasa ulit sa ilang mag-aaral upang matukoy kung may tamang epspresyon 

sila sa pagbasa, alinsunod sa ginawa ng guro  
 Talakayin kung paano nabibigyan ng tamang ekspresyon ang mga salita at 

mga pangungusap na nasa tula. 
Pagpapahalaga 

Paano ninyo mapangangalagaan ang kalikasan? 
Gawaing Pagpapayaman 

Ipasagot ang Gawin Natin sa LM, pahina______upang mahulaan ng mga  
mag-aaral ang susunod na pangyayari. 

Ipangkat ang mag-aaral sa tatlo at ipagawa ang Sanayin Natin sa LM, pahina  
_____. 
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Paglalahat 
 Paano mahuhulaan ang susunod na pangyayari? 
 Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina______. 
Paglalapat 

Ipagawa ang Linangin Natin sa LM,pahina______.  
Pagtataya      

(Pasalitang Pagtataya) 
 Hayaang basahin ng mga bata ang tula nang malakas at matatas. 
Kasunduan  
 Sauluhin ang pinag-aralang tula. Humandang bigkasin sa klase sa ikalimang 
araw. 
 
Ikalawang Araw 
Layunin 

Nakapagbibigay ng sariling wakas sa binasang kuwento 
Paksang-aralin:   

Pagbibigay ng  wakas sa binasang kuwento 
 Kagamitan:         

larawan ng mangingisda, dinamita, bangkang sumabog sa dagat      
Tukoy-Alam 

Ano-ano ang mga produktong nakukuha natin sa dagat? Magkaroon ng  
pagtatalakayan tungkol sa mga produkto ng dagat. 
Paglalahad 
Pagganyak 
            Sabihin: Ngayong araw ay may babasahin akong maikling talata tungkol    

sa larawan. Magpakita ng larawan ng  mangingisda. Pag-usapan ito. 
Pagpapayaman ng Talasalitaan 
 Pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng larawan. 

1. Ang dinamita ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming isda.  Ito 
ay isang uri ng paputok na  pumapatay kahit na maliliit na isda. 

2. Natakot sila nang marinig ang malakas na putok dahiln sa aksidenteng 
sumabog  ang dinamita  sa bangka. 

Pagtalakay 
Basahin Natin 

 Pagbasa ng guro ng tekstong nasa LM “Ang Mangingisda.”  Pagkatapos ay 
ipabasa sa bata. 

 Ipasagot sa mga bata ang Sagutin Natin na makikita sa LM, pahina____. 
 Talakayin ang pagbibigay ng wakas sa binasang talata/ kuwento. 
 Magbigay ng iba pang halimbawa upang lalong maintindihan ng mga mag-

aaral ang aralin sa pagbibiagy ng wakas sa kuwento. 
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Pagpapahalaga 
Tama ba ang ginagawa nina Mang Juan sa paggamit ng dinamita sa 

pangingisda? Bakit? 
Gawaing Pagpapayaman 

 Sabihin sa mga bata na sagutan ang pagsasanay sa Gawin Natin,LM_______. 
 Ipaliwanag ang panuto sa Sanayin Natin na makikita sa LM , pahina_____.  

(Ito ay Malayang Pagsasanay) 
Paglalahat 

 Ang kuwento ba ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang wakas? 
 Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina____. 

Paglalapat 
Pasagutan sa mga bata ang Linangin Natin sa LM, pahina____. 

Kasunduan 
Gumupit ng mga larawan na naglalarawan/ nagpapakita  kung paano  

mapangangalagaan ang kalikasan. 
 
Ikatlong Araw 
Layunin 

Nagagamit nang wasto  ang mga salita  sa paghahambing ng tao, bagay at 
lugar 

Paksang-Aralin 
Wastong gamit ng pang-uri  (pasukdol) 

Kagamitan; 
larawan ng aso at pusa 

Pamamaraan  
Tukoy-Alam 

 Magpakita ng larawan ng dalawang bagay. Ilarawan at paghambingin ang  
mga ito. 
Paglalahad 
Pagganyak   

Ipakita ang larawan ng aso at pusa. Magbigay ng pangungusap tungkol sa  
larawan.  
Pagtalakay 

 Sabihin: Ngayon ay pag-aralan natin kung paano ang paghahambing    ng 
dalawang tao,hayop, bagay o lugar na maaring magkatulad  o hindi 
magkatulad. 

 Halimbawa:Ang aso ay mas matapang kaysa sa  pusa. 
 Ang pusa ay higit na mahaba ang buntot  kaysa sa aso. 
 Ang kanilang balahibo ay magkasinghaba. 
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Ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan ng dalawang hayop? Ano ang 
nagbago sa mga salitang naghahambing ng dalawang magkatulad  na tao, 
bagay,o lugar?sa hindi magkatulad? 

Basahin Natin 
 Ipabasa ang diyalogo sa mga bata sa Basahin Natin sa LM pahina_____ 
 Ipasagot ang Sagutin Natin sa Lm, pahina____. 

Pagtalakay 
 Talakayin ang paghahambing ng dalawang  tao, bagay, o lugar na gamit ang 

pang-uri. 
 Bigyan diin ang tanong upang maituloy ito sa pag-aaralang paksa. 

Pagpapahalaga 
 Ano ang dapat gawin sa mga alituntuning nakikita sa mga pook pasyalan? 
  Ipabasa ang Pahalagahan Natin sa LM, pahina____. 

Gawaing Pagpapayaman 
 Ipagawa ang Gawin Natin sa LM, pahina _____ at  Sanayin Natin sa LM, 
pahina______ bilang Malayang Pagsasanay. 
Paglalahat  

Paano naghahambing ng dalawang tao, bagay o lugar na magkatulad?  
magkaiba? Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM,pahina_____. 
Paglalapat 
 Ipasagot ng mga mag-aaral sa Linangin Natin sa LM, pahina____. 
Pagtataya 
  Isulat ang wastong salitang naglalarawan sa dalawang tao, bagay, at lugar. 

1. Si Jay ay 7 taong gulang. Si Jun ay 5 taong gulang. Si Jay ay 
____________(matanda) kaysa kay Jun.  

2. Ang damit ng Tatay ay_____________(malaki) kaysa sa damit ni  
Kuya. 

3. Ang Luneta Park ay maganda, Ang Ninoy Aquino Wildlife Park ay 
maganda rin. Ang dalawang parke ay ____________(ganda). 

4. Sina Vernie at Ana ay parehong mataas.Sila ay_______(taas) 
5. Ang lapis ay __________(mahaba) kaysa krayola. 

Susi sa Pagwawasto (SsP) 
1. mas matanda o higit na matanda 
2. mas malaki o higit na malaki 
3. magkasinganda 
4. magkasingtaas 
5. mas mahaba 

Kasunduan 
 Sumulat ng limang pangungusap na naghahambing sa dalawang tao, hayop, 
bagay o lugar. 
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Ikaapat na Araw 
 Layunin 

Natutukoy ang kahalagahan ng bantas sa isang pangungusap 
Nagagamit nang wasto ang mga bantas 

Paksang-Aralin:  
Pagtukoy at paggamit ng wastong bantas sa pangungusap 

Kagamitan:  
larawan ng mga bantas 

Tukoy-alam 
       Ano ang bantas na ginagamit sa mga sumusunod na pangungusap? 

1. Ang _________ay ginagamit sa pangungusap na pasalaysay. 
2. Ang ___________ ay ginagamit sa pangungusap na patanong. 
3. Ang___________ay ginagamit sa pangungusap na nagpapahayag ng 

matinding damdamin. 
4. Ang___________ ay ginagamit sa pangungusap na pautos o pakiusap 
5. Ang _______ay ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita. 

Paglalahad 
Pagganyak 

Magpakita ng larawan ng mga bantas.Hal.  
Pagtalakay 
  

 Ipabasa ang dalawang talata sa Basahin Natin sa LM, pahina______. 
Paghambingin ang  dalawa.  

 Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM, pahina___. 
  Talakayin ang iba’t-ibang bantas at magbigay ng halimbawa ukol dito 

Pagpapahalaga 
 Ano ang kahalagahan ng bantas sa pangungusap? 
Gawaing Pagpapayaman  

 Ipagawa sa mga bata ang Gawin Natin sa LM, pahina____ upang magamit 
ang wastong bantas sa bawat pangungusap 

 Basahin ang panuto sa Sanayin Natin na makikita sa LM, pahina___ bilang 
Malayang Pagsasanay. 

Paglalahat    Kailan ginagamit ang 
a. tuldok? 
b. tandang pananong? 
c. tandang padamdam? 
d. kuwit? 

Ipabasa sa mga bata ang Tandaan Natin.Ipaulit ito ng ilang beses upang 
lalong matanim ang kaisipang pinag-aralan. 
Paglalapat 
  Ipagawa sa mga bata ang Linangin Natin sa LM. 

. ? 
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Pagtataya 
Isulat ang wastong bantas ng mga sumusunod na pangungusap. 
1. Nagpunta ka na ba sa bahay nina Aling Nena___  
2. Marami siyang tanim na mga halamang namumulaklak.Ito ay rosas__ 

kamya__ sampagita___ at gumamela. 
3. Wow__ ang ganda pala ng bahay niya____ 
4. Kailan kayo babalik doon___ 
5. Ang sabi niya ay puede tayong pumunta anumang oras____ 

Susi sa Pagwawasto (SsP) 
1. tuldok 
2. kuwit 
3. tandang padamdam  ----- tuldok 
4. tandang pananong 
5. tuldok 

Kasunduan 
 Magpagawa ng mga pangungusap na gamit ang wastong bantas sa mga bata. 

 
Ikalimang Araw 
Layunin 
       Naisasagawa  nang wasto ang karagdagang gawain 
Paksang-Aralin  :  Sabayang Bigkas 
Panimulang Gawain 

A. Sabayang Bigkas 
 Hatiin ang klase sa dalawang grupo. 
 Ipaliwanag sa kanila ang gagawing sabayang pagbigkas na gagamitin 

ang pinag-aralang tula na pinamagatang “Nagtampo Ang 
Kalikasan.Ang tula ay ipinasaulo na sa mga mag-aaral noong Lunes. 

 Bigyan ang mga bata ng sapat na oras para magsanay bago 
magsabayang bigkas. 

Gawain 
 Pagpapakita  ng sabayang pagbigkas 

B. Pagsulat 
Isulat ang parirala na may malaki at maliit na letra. Gawing modelo ang 
nasa LM, pahina_______.. 
 

 
 
 
 

 


